
 

Aula 
52A Adjunto Adverbial 

Adjunto adverbial é o termo da oração que se liga a um verbo, com 
ou sem preposição, a fim de indicar uma circunstância qualquer, ou 
intensificar o sentido do verbo. O adjunto adverbial pode também estar 
ligado a adjetivos ou advérbios, intensificando o sentido de ambos. 

Nestes exemplos, os adjuntos adverbiais se ligam aos verbos: 

Ex.: O professor ensinou bem. 

Ex.: Os viajantes chegarão a São Paulo. 

Ex.: Os estudantes leram o livro na biblioteca. 

Ex.: Os alunos estudaram muito. 

Agora, veja exemplos de adjuntos adverbiais intensificando um 
adjetivo e um advérbio: 

Ex.: Édson é muito estudioso (adjetivo). 

Ex.: Humberto fala muito bem (advérbio). 

O adjunto adverbial pode exprimir inúmeras circunstâncias. Vejamos 
as mais comuns: 

A) LUGAR: (aqui, ali, cá, debaixo, dentro, fora, longe, perto, além, 
adiante, etc. e as expressões que indiquem lugar.) Ex.: Moro em São 
Paulo. 

B) TEMPO: (hoje, ontem, amanhã, agora, já, antes, depois, tarde, cedo, 
logo, outrora, sempre, nunca, jamais, etc. e as expressões que indiquem 
tempo.) Ex.: Cheguei cedo. 

C) MODO: (bem, mal, assim, devagar, depressa, atentamente, 
tranquilamente, etc. e as expressões que indiquem modo.) Ex.: Nadava 
bem. 

D) INTENSIDADE: (muito, pouco, mais, menos, bastante, demasiado, 
demais, meio, etc. e as expressões que indiquem quantidade ou 
intensidade.) Ex.: Ele falou demais. 

E) DÚVIDA: (talvez, acaso, porventura, provavelmente, etc.) Ex.: Renata 
talvez viaje amanhã. 

F) NEGAÇÃO: (não, nunca, nem pensar, de modo algum) Ex.: Não deixe 
de me visitar. 

G) AFIRMAÇÃO: (sim, certamente, realmente, etc.) Ex.: Certamente irei 
à sua festa. 

H) INSTRUMENTO: (é o termo que indica o uso de algum objeto) Ex.: 
Cortou-se com a faca. 

I) ASSUNTO: Ex.: Falavam sobre política. 

J) CAUSA: Ex.: Morreu de tuberculose. 

K) FINALIDADE: Ex.: Estudou para a prova. 

 
01. Explique qual é a função do adjunto adverbial. 

02. Leia a tirinha abaixo e responda: 

 
a) Retire da tirinha dois adjuntos adverbiais de modo. 
b) Retire um adjunto adverbial de afirmação e um de intensidade. 
c) Explique a crítica apresentada pela tirinha. 

03. Retire e classifique os adjuntos adverbiais nas frases abaixo (pode 
haver mais de um adjunto na frase): 
a) Eu lutei muito por este prêmio. 
b) Coloque as mãos devagar na cabeça. 
c) Inevitavelmente os preços vão subir. 
d) Na semana passada choveu muito. 
e) Espere-me aqui às duas da tarde 
f) Os diretores debateram sobre o projeto. 
g) Obviamente, correrei com o tênis. 

h) Reprovou por falta de estudo. 
i) Luiz se preparou demais para o exame. 
j) Dirija sempre com sua habilitação. 
k) Eles discutem por qualquer coisa. 
l) Nos dias de hoje, trabalhamos demais. 
m) Com meu carro, eu vou mais rápido. 
n) O povo deve saber sobre seus direitos. 

04. Reescreva as frases, incluindo os adjuntos adverbiais indicados. 
a) Havia ruas estreitas (lugar). 
b) Correram as lágrimas no rosto. (modo) 
c) Ele ouvia calmo. (intensidade) 

d) Ela pensa. (tempo / assunto) 
e) Jogaremos golfe. (tempo / lugar) 
f) Os preços cairão. (afirmação / tempo) 

05. Crie um pequeno texto utilizando sete adjuntos adverbiais. 


