
 

Aula 
41B Flexão dos Advérbios 

A categoria dos advérbios é classificada como invariável porque não varia nem em 
gênero nem em número. No entanto, admitem flexão de grau. 

Como os adjetivos, são dois os graus do advérbio: comparativo e superlativo. 

GRAU COMPARATIVO 

O grau comparativo ocorre quando e temos uma comparação entre os seres 
mencionados ou em relação a outros seres da espécie. 
Ex.: Ricardo fala pouco como você. Ele trabalha melhor que os outros funcionários 

a) de igualdade 

Forma-se o comparativo de igualdade antepondo-se tão ao advérbio e pospondo 
como ou quanto. 
Ex.: Ele chegou tão cedo quanto o colega. 
Ex.: Falava tão bem como o pai. 

b) de superioridade 

Forma-se o comparativo de superioridade antepondo-se mais ao advérbio e 
pospondo que ou do que. 
Ex.: Ele chegou mais cedo que (do que) o colega. 

Os advérbios bem e mal admitem também o grau comparativo de superioridade 
sintético, expresso respectivamente pelas formas melhor e pior. 
Ex.: Na corrida dos cem metros, Pedro se saiu melhor que (do que) eu. 
Ex.: Em matemática, Carla está pior que (do que) eu. 

c) de inferioridade 

Forma-se o comparativo de inferioridade antepondo-se menos ao advérbio e 
pospondo que ou do que. 

Ex.: Ele caminhava menos apressadamente que (do que) o colega. 

GRAU SUPERLATIVO 

O grau superlativo ocorre quando não é comparação e sim uma afirmação, sendo a 
ação intensificada em relação a sim mesma. 
O superlativo pode ser analítico ou sintético. 

b) analítico: a alteração de grau é feita com o auxílio de outro advérbio, no caso, 
um advérbio de intensidade. 
Ex.: Cheguei muito cedo. Rafaela chegou muito tarde.  

a) sintético: a alteração de grau é feita pelo acréscimo de um sufixo ao advérbio. 
Ex.: Cheguei cedíssimo. Rafaela chegou tardíssimo.  

Atenção: em alguns casos, na linguagem popular, utilizamos o diminutivo para 
exercer a função de superlativo sintético. Ex.: Acordei cedinho (cedíssimo). Faça 
suas tarefas rapidinho (rapidíssimo). Entre devagarinho. (muito devagar). 

 
01. Indique o grau do advérbio nas frases abaixo: 

a) Falou mais baixo que o colega.  
b) Ficou irritadíssimo. 
c) Ele é tão inteligente quanto os colegas. 
d) Ele ficou muito feliz.  
e) Ela falava tão calmamente quanto sua 
irmã. 

f) As pessoas agiram mais generosamente do 
que costumavam. 
g) Eles estavam muito perto do tiroteio. 
h) O palestrante falava menos alto do que a 
plateia. 
i) Acordamos cedíssimo para caminhar. 

02. Construa frases de acordo com o exemplo utilizando o grau comparativo 
dos advérbios:  

Exemplo:  João – corre – rápido – Pedro 
Igualdade: João corre tão rápido quanto Pedro. 
Superioridade: João corre mais rápido do que Pedro. 
Inferioridade: João corre menos rápido do que Pedro. 

a) Nós – atingimos as metas – rapidamente – eles. 
b) Os meninos – comportaram-se – bem – meninas 
c) Minha prima – chegou – cedo – eu 
d) Canta – bem – sua mãe 
03. Encontre nas frases os advérbios no grau superlativo analítico e passe 
para o sintético 
a) O jogador correu bastante rápido. e) Pegue isso muito lentamente. 
b) O avião está muito alto.   f) Faça isso muito apressadamente. 
c) A bola entrou por muito pouco.  g) Ricardo entrou bastante ligeiro. 
d) Eu fiz isso com muita calma.  h) Venho aqui muito raramente. 
04. Leia a tirinha abaixo e responda: 

 
a) A expressão “Quanto mais, melhor” estabelece uma relação de grau 
comparativo ou superlativo? Explique 
b) Explique a fala do personagem no último quadrinho. 


