
ADVÉRBIO
Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do
verbo, do adjetivo e do próprio advérbio.

O ônibus chegou.
O ônibus chegou ontem.

A palavra ontem acrescentou ao verbo chegou uma
circunstância de tempo: ontem é um advérbio.



Marcos jogou bem.
Marcos jogou muito bem.

A palavra muito intensificou o sentido do
advérbio bem: muito, aqui, é um advérbio.



A criança é linda.
A criança é muito linda.

A palavra muito intensificou a qualidade contida no
adjetivo linda: muito, nessa frase, é um advérbio.



Quando modifica um verbo, o advérbio pode acrescentar
várias ideias, tais como:

• Tempo: Ela chegou tarde.
• Lugar: Ele mora aqui.
• Modo: Eles agiram mal.
• Negação: Ela não saiu de casa.
• Dúvida: Talvez ele volte.



Quando modifica um adjetivo, o advérbio acrescenta a ideia
de intensidade. Por exemplo:
O filme era muito bom.

OS ADVÉRBIOS SÃO INVARIÁVEIS, OU SEJA, NÃO APRESENTAM
VARIAÇÃO DE GÊNERO NEM DE NÚMERO.



GRAU DOS ADVÉRBIOS

Forma-se o comparativo do advérbio do mesmo modo que o
comparativo do adjetivo:

• de igualdade: tão + advérbio + quanto (como)
Por exemplo:
Renato fala tão alto quanto João.

• de inferioridade: menos + advérbio + que (do que)
Por exemplo:
Renato fala menos alto do que João.



• de superioridade:
Analítico: mais + advérbio + que (do que)
Por exemplo:
Renato fala mais alto do que João.

• Sintético: melhor ou pior que (do que)
Por exemplo:
Renato fala melhor que João.



Grau Superlativo
O superlativo pode ser analítico ou sintético:
• Analítico: acompanhado de outro advérbio.

Por exemplo:
Renato fala muito alto.

muito = advérbio de intensidade
alto = advérbio de modo

• Sintético: formado com sufixos.
Por exemplo:
Renato fala altíssimo.



Obs.: as formas diminutivas (cedinho, pertinho, etc.) são
comuns na língua popular. Observe:

Maria mora pertinho daqui. (muito perto)
A criança levantou cedinho. (muito cedo)





ADVÉRBIO E PRONOME INDEFINIDO

Há palavras como muito, bastante, que podem aparecer
como advérbio e como pronome indefinido.

•Advérbio: refere-se a um verbo, adjetivo, ou a outro
advérbio e não sofre flexões. Por exemplo:
Eu corri muito.

•Pronome Indefinido: relaciona-se a um substantivo e
sofre flexões. Por exemplo:
Eu corri muitos quilômetros.



ADVÉRBIOS INTERROGATIVOS

São as palavras : onde? aonde? donde? quando? como?
por que? nas interrogações diretas ou indiretas, referentes
às circunstâncias de lugar, tempo, modo e causa. Veja:

Interrogação Direta Interrogação Indireta

Como aprendeu? Perguntei como aprendeu.

Onde mora? Indaguei onde morava.

Por que choras? Não sei por que choras.

Aonde vai? Perguntei aonde ia.

Donde vens? Pergunto donde vens.

Quando voltas? Pergunto quando voltas.



LOCUÇÃO ADVERBIAL
Quando há duas ou mais palavras que exercem função de advérbio, temos
a locução adverbial, que pode expressar as mesmas noções dos
advérbios.

Iniciam ordinariamente por uma preposição. Veja:
• Lugar: à esquerda, à direita, de longe, de perto, para dentro, por aqui,

etc.
• Afirmação: por certo, sem dúvida, etc.
• Modo: às pressas, passo a passo, de cor, em vão, em geral, frente a

frente, etc.
• Tempo: de noite, de dia, de vez em quando, à tarde, hoje em dia, nunca

mais, etc.



Obs.: tanto a locução adverbial como o advérbio modificam
o verbo, o adjetivo e outro advérbio. Observe os exemplos:

Chegou muito cedo. (advérbio)
Joana é muito bela. (adjetivo)
De repente correram para a rua. (verbo)



Relação de Algumas Locuções Adverbiais

às vezes
às claras
às cegas
à esquerda
à direita
à distância
ao lado
ao fundo
ao longo
a cavalo
a pé
às pressas
ao vivo
a esmo
à toa

de repente
de súbito
de vez em quando
por fora
por dentro
por perto
por trás
por ali
por ora
com certeza
sem dúvida
de propósito
lado a lado
passo a passo
o mais das vezes



MAL E MAU
• Mal pode ser um substantivo ou um advérbio. Como substantivo, quer
dizer "aquilo que é nocivo, prejudicial" ou então "doença", "epidemia".
Observe os exemplos:

Sofre desse mal desde os oito anos de idade.
Não há motivos para praticarmos o mal.
Ele fez mal ao menino.

Como advérbio, mal pode ter o sentido de "de modo irregular", "de modo
errado", "pouco", "escassamente". Por exemplo:

Chegou em casa e mal olhou para a esposa.
Aquela criança era muito mal-educada.
O aluno lê e escreve muito mal.



Mal é, em quase todos os casos, antônimo de bem:

praticar o mal / praticar o bem
as coisas vão mal / as coisas vão bem
escreve mal / escreve bem
mal-educada / bem-educada
mal-organizado / bem-organizado
mal planejado / bem planejado
mal-interpretado / bem-interpretado



Mau é um adjetivo, antônimo de bom. Pode, como todo
adjetivo, ser substantivado (nesse caso, aparece
acompanhado por um artigo):

Disseram que ele era mau-caráter.
Os maus exemplos não devem ser seguidos.
Seu amigo não é um mau indivíduo.



EXERCÍCIOS LIVRO DO CEREJA PÁGS. 83 E 84; 89 E 90.
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