
 

Aula 
42A Emprego dos Advérbios 

Na gramática da língua portuguesa, existem algumas construções que seguem 
regras especiais quanto ao uso dos advérbios, determinando assim seu uso 
correto e atribuindo sentidos específicos. Observe abaixo: 

a) Quando se coordenam vários advérbios terminados em -mente, pode-se 
usar esse sufixo apenas no último advérbio. 
Ex.: Estava dormindo calma, tranquila e sossegadamente. 

b) Antes de verbos no particípio não se devem usar as formas sintéticas do 
advérbio no grau comparativo de superioridade (melhor, pior), e sim as formas a 
analíticas (mais bem, mais mal). 
Ex.: Aquelas alunas estavam mais bem preparadas que as outras. 
Ex.: Esta roupa parece mais mal acabada que aquela. 

c) Na linguagem popular, é comum o advérbio receber sufixo diminutivo. 
Devemos observar que, nesses casos, o sufixo não adquire valor propriamente 
diminutivo, e sim valor superlativo. 
Ex.: Ele chegou cedinho. (muito cedo) 
Ex.: Moro pertinho de você. (muito perto) 

d) Ainda na linguagem popular, é comum a repetição do advérbio a fim de 
intensificá-lo. 
Ex.: Devo chegar cedo, cedo. / Ex.: Parto logo, logo. 

e) Para se exprimir o limite de possibilidade, coloca-se antes do advérbio o 
mais ou o menos. 
Ex.: Ficarei o mais longe que puder daquele garoto. 
Ex.: Voltarei o menos tarde possível. 

f) Dependendo da forma como é empregado, alguns advérbios expressam 
circunstâncias diferentes. 
Ex.: Aquele político discursa bem. (circunstância de modo) 
Ex.: Eu cheguei bem atrasado no trabalho. (circunstância de intensidade) 

DISTINÇÃO ENTRE ADVÉRBIO E PRONOME INDEFINIDO 

Há palavras como muito, bastante, etc. 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. Eles correram muito. 

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

 
01. Leia a tirinha abaixo e responda:  

 
a) No último quadrinho, quais advérbios indicam uma circunstância de tempo? 
b) No trecho “Aí eu disse:” o “Aí” indica que circunstância? Pode ser trocado por 
qual outro advérbio? 
02. Reescreva a frase abaixo utilizando advérbios no lugar as locuções. 
a) Ela procurava pelas respostas com rapidez e com atenção. 
b) O acidente aconteceu de repente, de surpresa e de forma inevitável. 
03. Reescreva as frases seguintes, corrigindo-as. 
a) Este jogador está melhor posicionado que aquele. 
b) Esta questão está pior elaborada que aquela. 
c) Aquela atriz compareceu ao Oscar melhor vestida que no ano passado. 
d) Aquele filme foi pior avaliado que o outro. 
04. Explique o uso dos advérbios destacados nas frases abaixo. 
a) Quero que vocês voltem o mais cedo possível. 
b) Aquelas montanhas parecem longe, longe... 
c) Quero que limpe seu quarto agorinha! 
d) A cantora mal subiu no palco e um dos fãs passou mal. 

05. Leia a tirinha abaixo e responda:  

 
a) Que locução adverbial expressa uma afirmação?  
b) Ela poderia ser substituída por qual advérbio com o mesmo sentido? 
c) Que palavra expressa negação? Que outro advérbio pode substitui-la? 


