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*Advérbio - classe aberta de palavras e é invariável em género e

Advérbio*

Preposição

9º Ano

número, alguns podem variar em grau. De um modo geral, o advérbio desempenha
na frase a função sintática de mod. de frase, mod. do grupo verbal, de compl.
Interjeição
Conjunção
oblíquo ou de predicativo do sujeito. Alguns advérbios podem também modificar
grupos nominais, grupos adjetivais e grupos preposicionais.

SUBCLASSE DO ADVÉRBIO
Advérbio de Reforça o valor afirmativo. Podem ocorrer como
afirmação

Advérbio de
negação

modificadores, reforçando uma afirmação.
Coloca-se antes do verbo ou do constituinte que modifica.
Podem ocorrer como modificadores de todo o grupo verbal
ou de um dos seus constituintes.

Vens jantar? Sim.
Ele vem efetivamente jantar.
Ele ainda não conseguiu emprego.
A Ana comprou não um jornal, mas uma
revista.

"Não" é o único advérbio de negação. Os advérbios "nunca" e "jamais", apesar de serem palavras negativas, não são advérbios de negação,
uma vez que, em frases como "Eu não estive lá nunca", "nunca" não é a palavra responsável pelo valor afirmativo ou negativo da frase.
Comportam-se, assim, como palavras que, exceto em posição pré-verbal, precisam de coocorrer com um advérbio de negação.
O Bruno está muito crescido. / Ela adormeceu
Advérbio de E muitas vezes utilizado para a constituição do grau.
demasiado cedo. / A Ana gosta bastante de doces.
Podem ocorrer como modificadores de grupos
quantidade
Mais,
menos, excessivamente, pouco, tanto, tão..
adjetivais, adverbiais ou verbais.

e de grau

Cuidado: Advérbio de quantidade e de grau antes de nome são quantificadores
Todos foram à Praia, exceto a Ana.
Advérbio de Destacam o caráter de exclusão ou de exceção do
exclusão

Advérbio
conectivo

constituinte que modificam.
Funcionam como elementos de ligação entre frases ou
constituintes frásicos. Distinguem-se das conjunções
por poderem ocorrer entre o sujeito e o verbo.
Vi o professor. Ele, contudo, não veio.

Advérbio
de

Ocorrem no interior de um grupo verbal. Podem ter
valor locativo, temporal ou de modo. Desempenham
diferentes funções sintáticas: modificador - Ontem, vi
o Rui. (ad. de tempo)

predicado

Complemento oblíquo - Ele vai aí. (adv. de lugar)
Predicativo do sujeito - Ele está bem. (adv. de modo)

Advérbio de
frase

Alguns advérbios modificam toda a frase, pois
revelam a atitude do locutor face ao conteúdo do seu
enunciado. Podem exprimir, por ex.: uma avaliação
(positiva ou negativa): Felizmente, o Paulo arranjou
emprego. Lamentavelmente, esteve um ano sem trabalho.
Uma certeza: Irei, seguramente, à tua festa de anos.

Advérbio
interrogativo

Advérbio
relativo

Modo, de causa, de lugar, de tempo. Ocorrem em
construções interrogativas identificando o grupo
interrogado. Podem ser substituídos por um grupo
adverbial ou preposicional.
Ocorrem numa oração subordinada relativa
identificando o constituinte relativizado. Podem ser
substituídos por um grupo adverbial ou preposicional.

Apenas, , senão, só, somente, salvo, unicamente.

O jogador fez falta. Consequentemente, foi
expulso. A Ana, primeiro, foi ao talho, depois, foi
à mercearia. Outros: Assim, contrariamente, depois,
consequentemente, contudo, especificamente, finalmente,
nomeadamente, primeiramente, porém, portanto, todavia,

Modo: Assim, bem, depressa, devagar, mal, melhor,
pior e muitos dos advérbios terminados em -mente, como
lentamente... / O meu pai conduz cautelosamente.
Tempo: Agora, ainda, antes, depois, então, hoje, já,
jamais, logo, nunca, ontem, sempre. Ontem o Rui
chegou cedo a casa. Lugar: abaixo, acima, adiante,
aí, além, aquém, atrás, cá, …/ A Celeste mora aqui

Sinceramente, penso que ele não vem.
Certamente, felizmente, infelizmente,
francamente, naturalmente, obviamente,
possivelmente, provavelmente, talvez,
realmente...

Quando regressas?
Onde foste ontem?
Como? Porque? Aonde? Donde?
O local onde trabalha tem muito bom ambiente.
O quarto onde estudo é amplo.
Onde, como

Locuções adverbiais - são expressões formadas por mais de uma palavra que funcionam como um
advérbio simples. Resultam da combinação de: preposição + nome (ex.: de dia) / preposição + adjetivo (ex.: em
breve) / preposição + advérbio (ex.: para sempre) …

Locuções adverbiais
Com valor locativo
À esquerda, ao lado de, em cima, de perto, por dentro, por aqui, …
Com valor de modo
À vontade, às claras, com gosto, de bom grado, em regra, em geral, …
Com valor temporal
À noite, de manhã, de vez em quando, pela manhã, em breve, …
De afirmação
De facto, com efeito, sem dúvida, …
De negação
De forma alguma, de modo nenhum, de maneira nenhuma, …
De quantidade
De todo em todo, pelo menos, tão pouco, …
Nota: Os advérbios em -mente são formas derivadas de adjetivos. Se se tratar de um adjetivo biforme, o sufixo -mente junta-se
à forma do feminino. Este tipo particular de advérbios constitui uma lista aberta, já que é sempre possível criar novos advérbios a partir
de novos adjetivos. Quando dois advérbios terminados em -mente ocorrem lado a lado, apenas o último recebe o sufixo: O aluno fez a
prova calma e tranquilamente.
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