
 

Aula 
41A Advérbios - Classificação 

Os advérbios e as locuções adverbiais são classificados conforme a 
circunstância que expressam. Veja alguns exemplos abaixo. 

a) afirmação: sim, certamente, efetivamente, realmente, sem dúvida, com 
certeza, indubitavelmente. 

b) negação: não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, 
tampouco, de jeito nenhum. 

c) dúvida: possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, talvez, por 
certo, quem sabe. 

d) intensidade: muito, demais, pouco, tão, em excesso, bastante, mais, menos, 
demasiado, quanto, quão, tanto, tudo, nada, todo, quase, de todo, de muito, por 
completo, extremamente, intensamente, grandemente. 

e) lugar: aqui, ali, aí, cá, lá, atrás, perto, abaixo, acima, dentro, fora, além, 
adiante, à direita, à esquerda. 

f) tempo: agora, já, ainda, amanhã, cedo, tarde, logo, depois, sempre, nunca, 
constantemente, de manhã, de repente, nesse instante, depois de amanhã, 
antes de tudo.  

g) modo: bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, debalde, devagar, às 
pressas, às claras, às cegas, à toa, à vontade, aos poucos, desse jeito, frente a 
frente, a pé, de cor, calmamente, tristemente, propositadamente, 
pacientemente, amorosamente, docemente, escandalosamente, 
bondosamente, generosamente. 

h) exclusão: apenas, exclusivamente, somente, só, unicamente.  

i) inclusão: ainda, até, mesmo, inclusivamente, também. 

j) ordem: depois, primeiramente, ultimamente. 

ADVÉRBIOS INTERROGATIVOS 

São as palavras: (a)onde, quando, como, por que; nas interrogações diretas ou 
indiretas, referentes às circunstâncias de lugar, tempo, modo e causa. Veja: 

Interrogação Direta Interrogação Indireta 
Onde mora? Diga aonde você foi. 
Quando voltou? Quero saber quando voltou. 
Como aprendeu? Perguntei como aprendeu. 
Por que choras? Não sei por que choras. 

 
01. Indique a circunstância expressa pelo advérbio em destaque: 
a) Ele falava muito mal.  e) Acordamos cedo. 
b) Ali consertam relógios.  f) Eles estudaram bastante. 
c) Ele certamente virá.  g) Ele não leu o livro, tampouco o abriu. 
d) João falta frequentemente.  h) É improvável que ele venha. 

02. Das frases abaixo, retire os advérbios e classifique-os: 
a) Parabéns, ontem você se comportou educadamente. 
b) Os meus tios moram muito longe.  
c) Não devemos fazer isso novamente. 
d) Caminhamos apressadamente, mas quase perdemos o ônibus. 
e) Com certeza ele me esqueceu, até tem outra namorada. 
f) Talvez eu vá à festa que acontecerá perto da escola. 
g) O sentido da vida obviamente está nas coisas mais simples. 
h) Ele saiu cedo de casa e demorou demais para voltar. 
i) Olhei calmamente para a propaganda que foi muito criticada. 
j) Grande parte da população brasileira lê mal e escreve pior. 
k) Falarei contigo amanhã, somente para marcarmos o encontro. 
l) Certamente terei que estudar muito para a prova. 
m) Perto da minha casa há uma árvore meio grande. 
n) Entrei em casa devagar para não fazer muito barulho. 

03. Intensifique os advérbios em destaque com advérbios de intensidade. 
a) Não sabia que você dirigia mal. 
b) Moro longe da escola. 
c) Costumo acordar cedo todos os dias. 
d) Apesar do despreparo físico, o time jogou bem. 

04. Substitua as locuções adverbiais por um advérbio, sem alterar o sentido 
das frases. 
a) Com a chegada da polícia ao cassino, os jogadores saíram às pressas. 
b) A chuva desabou de repente, sem que esperássemos. 
c) Em breve vão inaugurar aqui um lava-rápido. 
d) "Vou ficar com certeza maluco beleza" (Raul Seixas) 

05. Nas frases abaixo, diga quais são os pronomes interrogativos e que 
circunstância eles expressam. 
a) Não sei como você aguenta trabalhar tanto. 
b) Ele saiu cedo, mas quero saber quando voltou. 
c) Eu gostaria de saber por que você chegou tarde. 
d) Pode me dizer aonde vocês vão com tanta pressa? 
e) Como você pode fazer isso com ela? 
f) Por que não entrega seu boletim para seu pai? 
g) Não sei quando ele estará em casa. 
h) Pode explicar como chegamos ao shopping? 


