Advérbios e Locuções Adverbiais
Advérbio é a classe gramatical das palavras (invariáveis) que modificam um verbo ou um
adjetivo ou um outro advérbio (mas nunca um substantivo) acrescentando uma
determinada particularidade que determina as circunstâncias em que a ação ocorre.
Locução adverbial são duas ou mais palavras desempenham a mesma função de um
advérbio, geralmente formada de uma preposição e um substantivo. Podemos considerar
doze categorias diferentes de advérbios:
Tempo

Lugar

Modo

hoje, logo, primeiro, ontem, tarde,
outrora, amanhã, cedo, dantes,
depois, ainda, antigamente, antes,
doravante, nunca, então, ora, jamais,
agora, sempre, já, enfim.
Locuções Adverbiais: às vezes, à
tarde, à noite, de manhã, de repente,
às vezes, de vez em quando, de
quando em quando, a qualquer
momento, de tempos em tempos,
hoje em dia.

aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora,
acolá, atrás, além, lá, detrás,
aquém, cá, acima, perto, aí, abaixo,
onde, aonde, longe, debaixo,
algures, defronte, nenhures.
Locuções Adverbiais: a distância,
à distância de, de longe, de perto,
em cima, à direita, à esquerda, ao
lado, em volta, por aqui.

bem, mal, melhor, pior, assim, aliás,
depressa, devagar, como, debalde,
sobremodo, sobretudo, sobremaneira,
quase, principalmente.
Locuções Adverbiais: à pressa,
passo a passo, de cor, em vão, em
geral, de soslaio, frente a frente, de
viva voz.

Quantidade

Afirmação

Negação

muito,
pouco,
mais,
menos,
demasiado, quanto, quão, tanto, tão,
assaz, que (equivale a quão), tudo,
nada, todo, bastante, quase.

sim, certamente, realmente, decerto,
efetivamente.
Locuções Adverbiais: sem dúvida,
de fato, por certo, com certeza.

não, nem, nunca, jamais.
Locuções Adverbiais: de modo
algum, de jeito nenhum, de forma
nenhuma

Exclusão

Inclusão

Locuções Adverbiais: em excesso,
de todo, de muito, por completo.

Dúvida

acaso, porventura, possivelmente, apenas, exclusivamente, salvo, ainda, até, mesmo, inclusivamente,
provavelmente, quiçá, talvez.
senão, somente, simplesmente, só, também, além, inclusive.
Locuções Adverbiais: por certo, unicamente.
Locuções Adverbiais: além disso,
quem sabe

Ordem
depois, primeiramente, ultimamente.
Locuções Adverbiais:

Designação
Eis
Locuções Adverbiais:

Interrogação
onde? como? quando? porque?
Locuções Adverbiais:
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Advérbios de Tempo e Locuções Adverbiais de Tempo
Advérbios de tempo: hoje, logo, ontem, amanhã, nunca, sempre, outrora, breve, cedo,
tarde, agora, afinal, enfim, antes, depois, já, jamais, amiúde (de vez em quando),
doravante, primeiro, dantes, ainda, então, ora, primeiramente, provisoriamente,
constantemente, antigamente, imediatamente, sucessivamente.
Locuções adverbiais de tempo: às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente, às
vezes, de vez em quando, de quando em quando, a qualquer momento, de tempos em
tempos, hoje em dia
Alguns exemplos de advérbios e locuções adverbiais de tempo
1

A Genoveva saiu de casa apressadamente.

2

O Sebastião saiu rapidinho da sala de aulas.

3

Hoje fazemos o exame de Português, amanhã faremos a sua correção. Antes, os estudantes
estudaram gramática e léxico, tendo feito a revisão de toda a matéria, ontem, véspera do exame.

4

O regresso do artista outrora conhecido como Cat Stevens, agora, com o nome de Yusuf Islam, está
marcado para breve.

5

O Cristiano Ronaldo enfrenta falta de energia constantemente, nos jogos da seleção.

6

Quem dirá que é cedo ou tarde para fazer isto ou aquilo?

7

Retroceder nunca, render-se jamais!

8

A independência do Quebeque foi provisoriamente adiada – dizem os independentistas.

9

Como deve ser, afinal, o desenvolvimento das aulas de Português?

10

E assim sucessivamente...

11 Meu Deus, dai-me paciência, mas tem de ser já!
12 Os estudantes distraem-se amiúde.
13 Há vida depois da morte?
14 O que o incomoda agora é não saber para onde ir.
15 Ele deve prestar imediatamente todos os esclarecimentos.
16 De repente, a capital do Haiti vê-se em ruínas.
17 De manhã dorme, à tarde levanta-se e à noite deita-se.
18 A qualquer momento a nossa equipa de reportagem entrará em contato com a nossa redação.
19 Os terramotos ocorrem de tempos em tempos.

Advérbios de Lugar e Locuções Adverbiais de Lugar
Advérbios de lugar: abaixo, acima, adentro, adiante, afora, fora, aí, além, ali, aqui,
aquém, atrás, cá, dentro, embaixo, externamente, lá, longe, perto, antes, acolá, detrás, onde,
aonde, debaixo, defronte, algures (em algum lugar), alhures (em outro lugar), nenhures (em
nenhum lugar).
Locuções adverbiais de lugar: a distância, à distância de, de longe, de perto, em cima,
à direita, à esquerda, ao lado, em volta, por aqui.
Alguns exemplos de advérbios e locuções adverbiais de lugar
1

O Bogdan tem prestações muito abaixo das suas possibilidades.

2

O advérbio acima designado é um advérbio de lugar.

3

O Thibaut mora perto da Universidade de Montreal, mas fica muito longe da casa da namorada.

4

A Isabella colocou a pasta atrás da porta do escritório.

5

Gostaria de ter aqui, no Canadá, uma escola de línguas - disse o Roy.

6

Deixem os livros ali naquele canto da sala.

7

Os pulmões são revestidos externamente por uma membrana chamada pleura.

8

Se você vier comigo aí nós vamos adiante.

9

A Vanessa saiu detrás da câmara de filmar.

10

Quem quer passar além do Bojador Tem que passar além da dor, diz o poeta Fernando Pessoa.

11 De cá para lá e de aqui para aí.
12 A Universidade de Montreal fica à esquerda do Oratório São José e o metro fica à direita do
CEPSUM.
13 Empresário é assassinado dentro de casa, em Porto Seguro.
14 O filme Mar Adentro joga com o dentro e o fora.
15

Assinar embaixo conforme o bilhete de identidade.

16 O Olivier leu o texto todo de cima a baixo.
17 Os pelos em volta dos olhos e perto do nariz do meu cachorro estão a cair.
18 Algures em Portugal, há uma estrada para nenhures.
19 Neste jogo decisivo ninguém quer ficar de fora.
20 Deitaram abaixo todos os sobreiros.

Advérbios e Locuções Adverbiais de
Quantidade ou de Intensidade
Os advérbios de quantidade ou de intensidade referem-se ao grau de uma quantidade
indefinida ou de uma quantidade evocada globalmente e apresentam-se sob a forma de
advérbios simples ou de locuções:
Advérbios de quantidade ou de intensidade: bastante, mais, menos, tão, muito,
pouco, quase, quanto, tanto, demasiado, demais, assaz, quão, que (equivale a quão),
tudo, nada, todo.
Locuções adverbiais de quantidade ou de intensidade: em excesso, de todo,
de muito, por completo.
Alguns exemplos de advérbios e locuções adverbiais de quantidade e intensidade:
1

O Bill Gates tem dinheiro em excesso.

2

Eu tenho hoje mais dinheiro do que tinha ontem.

3

Esgotei, por completo, o crédito que tinha no banco.

4

As coisas estão hoje mais / demasiado / muito caras, depois do aumento da TPS e TVQ.

5

Nos saldos gasta-se muito menos dinheiro e compram-se muitas coisas.

6

São muitos os que têm muito / demasiado dinheiro, enquanto outros quase nada têm.

7

O Cristiano Ronaldo é o futebolista mais bem pago do mundo.

8

Fui às compras e estou muito contente com o que comprei, mas acho que trouxe coisas demais.

9

Ele é tão rico, que nem sabe quanto dinheiro tem.

10

Há muitas coisas mais importantes do que o dinheiro. É pena que sejam tão caras.
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Advérbios e Locuções Adverbiais de Modo
São os advérbios mais numerosos de todos e, geralmente, formam-se a partir do sufixo
mente.
Advérbios de modo: bem, mal, melhor, pior, assim, aliás, depressa, devagar, como,
debalde, sobremodo, sobretudo, sobremaneira, quase, principalmente.
Locuções adverbiais de modo: à pressa, passo a passo, de cor, em vão, em geral,
de soslaio, frente a frente, de viva voz.
Alguns exemplos de advérbios de modo:
1

Vê como eu faço o meu orçamento. Amanhã, vais fazê-lo assim.

2

Essa conta está bem feita, mas esta está mal e aquela também.

3

Vai devagar com o carro que compraste.

4

Este acesso ao 4º piso está melhor sinalizado, aliás se assim não fosse não o teríamos escolhido.

5

Ele chegou muito tempo depois de nós de nós que chegámos duas horas antes.

6

Trabalhei árdua e intensamente para conseguir ter um bom resultado no exame.

7

A estudante expos educadamente os seus pontos de vista.

8

Os grevistas ainda que tivessem razão, agiram mal.

9

Há estudantes que olham os professores de soslaio.

10

Ela fala muito bem português.

11

Procurou em vão na Internet informação pertinente sobre advérbios

12

O Padre António Vieira viveu no Brasil e pregou, de viva voz, aos índios brasileiros.

13

Passo a passo, o Nicholas, progride na compreensão das mesóclises.

14

E para dizer a verdade alegro-me que seja assim.

15

Depressa me apareceu um intérprete de chinês.

16

Ao longo de quase trinta anos estudou linguística.

17

Abriu a porta bem devagar.

18

Em todo o caso bem ou mal viveu feliz a sua vida.

19
20
Quando se empregam dois ou mais advérbios de modo terminados em “mente” só no
último aparece a terminação:
Dir-se-ia que tudo naquele paraíso murado se movimentava lúdica e religiosamente.
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