
 

 

 

Língua Portuguesa (5o ano) 
 

“Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido” 
(Lucas 19:10) 

 
ADVÉRBIO 

 
Os advérbios são palavras que modificam um verbo, um 

adjetivo ou outro advérbio. São flexionados em grau (comparativo e 
superlativo) e divididos em: advérbios de modo, intensidade, lugar, 
tempo, negação, afirmação, dúvida. 
 
Classificação dos Advérbios: 
De acordo com a circunstância que os advérbios exprimem nas 
frases, eles podem ser: 
 
 Advérbio de Modo: bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, 
devagar e grande parte das palavras que terminam em "-mente": 
cuidadosamente, calmamente, tristemente, dentre outros. Exemplos: 
Fui bem na prova./ Estava andando depressa por causa da chuva. 
 
 Advérbio de Intensidade: muito, demais, pouco, tão, quão, 
demasiado, bastante, imenso, demais, mais, menos, quanto, quase, 
tanto,, tudo, nada, todo. 
Exemplo: Ela gosta bastante dele. 
 
 Advérbio de Lugar: aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, 
embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora, defronte, atrás, detrás, 
atrás, além, aquém, antes, aonde, longe, perto. Exemplos: Minha 
casa é ali./O livro está embaixo da mesa. 
 
 Advérbio de Tempo: hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, antes, 
ontem, tarde, breve, cedo, depois, enfim, ainda, jamais, nunca, 
sempre, outrora, primeiramente, imediatamente, antigamente, 
provisoriamente, sucessivamente, constantemente. Exemplos: 
Ontem estivemos numa reunião de trabalho./ Sempre estamos 
juntos. 
 

 

 Advérbio de Negação: não, nem, tampouco, nunca, jamais. 
Exemplos: Jamais voltarei naquele lugar./Não saiu de casa naquela 
tarde. 
 
 Advérbio de Afirmação: sim, deveras, decididamente, 
certamente, realmente, decerto, certo, efetivamente. Exemplos: 
Certamente passearemos nesse domingo./ Ele gostou deveras do 
presente de aniversário. 
 
 Advérbio de Dúvida: possivelmente, provavelmente, acaso, 
porventura, quiçá, será, talvez, casualmente. Exemplos: 
Provavelmente irei ao banco./ Talvez chova hoje. 
 

Locução Adverbial 
 

Locução adverbial é uma expressão formada por uma ou mais 
palavras que, juntas, têm a função de advérbio. É dessa forma, altera 
o sentido de um verbo, de um adjetivo ou mesmo de um advérbio. As 
preposições iniciam a maior parte das locuções adverbiais, que 
também podem ser formadas pela união a um substantivo, adjetivo ou 
advérbio. 
 
Exemplos: 
 Preposição + substantivo: com certeza 
O incentivo chegará com certeza 
 
 Preposição + adjetivo: em breve 
Choverá em breve 
 
 Preposição +advérbio: por ali 
O caminho é por ali 
 
Classificação das locuções adverbiais: 
As locuções adverbiais podem ser classificadas em: 
 
 Locução adverbial de lugar: à distância, à distância de, de longe, 
de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado, em volta, por aqui. 
 



 

 Locução adverbial de tempo: às vezes, à tarde, à noite, de 
manhã, de repente, às vezes, de vez em quando, de quando em 
quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, hoje em dia. 
 
 Locução adverbial de modo: de cor, em vão, em geral, de 
soslaio, frente a frente, de viva voz. 
 
 Locução adverbial de quantidade: em excesso, de todo, de 
muito, por completo. 
 
 Locução adverbial de afirmação: sem dúvida, de fato, por certo, 
com certeza. 
 
 Locução adverbial de negação: de modo algum, de forma 
alguma, de jeito nenhum, de forma nenhuma. 
 
 Locução adverbial de intensidade: de muito, de pouco, de todo, 
em excesso. 
 
 Locução adverbial de dúvida: com certeza, quem sabe, por certo. 
 
 Locução adverbial de inclusão: além disso. 
 
Atividades 
 
1. Escreva frases representando cada advérbio conforme sua 
classificação. 
 
a) Advérbio de modo 
________________________________________________________ 
 
b) Advérbio de intensidade 
________________________________________________________ 
 
c) Advérbio de lugar 
________________________________________________________ 
 

 

d) Advérbio de tempo 
________________________________________________________ 
 
e) Advérbio de negação  
________________________________________________________ 
 
f) Advérbio de afirmação 
________________________________________________________ 
 
g) Advérbio de dúvida 
________________________________________________________ 
 
2. Como são formadas as locuções adverbiais? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 


