
Adverbs 

 

1. A formação da maioria dos advérbios oriundos de um adjetivo da língua inglesa se dá 

acrescentando-se o sufixo -ly ao adjetivo de origem. Embora existam exceções (fast, hard e 

alguns outros), note a formação de alguns advérbios: 

 

beautiful (adjetivo)/beautifully (advérbio) 

tremendous(adjetivo)/tremendously (advérbio) 

quick (adjetivo)/quickly (advérbio) 

terrible (adjetivo)/terribly (advérbio) 

etc. 

mas nunca fast (adjetivo)/fastly (advérbio) 

e sim fast (adjetivo)/fast (advérbio) 

 

2. Em uma frase, a posição de um advérbio nunca é entre o verbo e o seu objeto. Existem 

três posições que um advérbio pode ocupar dentro de uma frase, embora alguns deles, não 

raro, seja impossibilitado de ocupar alguma das três. Veja e compare (note que as regras 

não são fixas): 

 

Tomorrow morning I’ll be very far from here. [(initial position) mais comum a time 

adverbs e a connecting adverbs] 

 

My dog completely ate my trousers. [(mid position) mais comum a focusing adverbs, 

adverbs of certainty, adverbs of completeness e alguns adverbs of manner] 

 

Dress quickly. [(end position) mais comum a adverbs of manner, place e time] 

Além disso, a grande maioria das locuções adverbiais não podem assumir ‘mid position’. 

 

Adverbs of degree 

1 Os advérbios de intensidade servem para modificar ou dar mais informação 



sobre: 

· adjetivos (ex. empty, easy, fat) 

· outros advérbios (ex. quickly, slowly, well) 

· verbos (ex. speak, know, hear) 

 

2 Exemplos de advérbios de intensidade: 

 

almost quase 

barely mal, apenas 

fairly razoavelmente, bastante 

hardly mal, apenas 

nearly quase 

quite bastante 

rather bastante, um tanto 

scarcely mal, quase não 

very muito 

absolutely absolutamente 

really realmente 

... ... 

3 Posição dos advérbios de intensidade (nem todos os advérbios de intensidade 

podem ser empregues em todas as combinações a seguir): 

 

ADVERB + (adjetivo) 

The room is nearly empty. A sala está quase vazia. 

The test was quite easy. O teste foi bastante fácil. 

He is rather fat. Ele é bastante gordo. 

I am almost certain. Tenho quase a certeza. 

It is fairly hot today. Está bastante quente hoje. 

ADVERB + (outro advérbio) 

She did the exercise fairly quickly. Ela fez o exercício bastante depressa. 

He walks rather slowly. Ele anda bastante devagar. 

He speaks English quite well. Ele fala bastante bem inglês. 



He almost never speaks to me. Ele quase nunca fala comigo. 

You cook very well. Tu cozinhas muito bem. 

ADVERB + (verbo) 

He hardly understands me. Ele mal me conhece. 

I hardly know her. Eu mal a conheço. 

I can barely hear the music. Mal consigo ouvir a música. 

It rather surprised me. Surpreendeu-me bastante. 

She nearly broke the vase. Ela quase quebrou o vaso 

Adverbs of frequency 

 

1 Existem dois tipos de advérbios de frequência — definida e indefinida. 

 

2 Exemplos de advérbios de frequência definida: 

 

once (a day) uma vez (por dia) 

twice (a week) duas vezes (por semana) 

three times (a month) três vezes (por mês) 

several times (a year) várias vezes (por ano) 

hourly de hora em hora 

daily, fortnightly diariamente, quinzenalmente 

monthly, yearly mensalmente, anualmente 

every hour, every day de hora em hora, todos os dias 

every month, every year todos os meses, todos os anos 

on Saturdays, on Sundays nos sábados, nos domingos 

on weekdays nos dias da semana 

at weekends nos fins de semana 

 

3 Exemplos de advérbios de frequência indefinida: 

 

always sempre 

nearly always, almost always quase sempre (×2) 



usually, normally normalmente (×2) 

generally, regularly geralmente, regularmente 

often, frequently muitas vezes, frequentemente 

sometimes, occasionally às vezes, ocasionalmente 

rarely, seldom raramente (×2) 

almost never, hardly ever quase nunca (×2) 

never nunca 

from time to time de vez em quando 

again and again repetidas vezes 

now and again, now and then de quando em quando (×2) 

at times por vezes 

 

4 Posição dos advérbios de frequência definida: 

• no fim da frase (normalmente) 

John plays tennis every day. O João joga ténis todos os dias. 

February has 29 days every four years. O mês de Fevereiro tem 29 dias de 

quatro em quatro anos. 

I visit my dentist twice a year. Vou ao dentista duas vezes por ano. 

5 

 Posição dos advérbios de frequência indefinida: 

• no início ou no fim da frase para ênfase (ex. usually, normally, generally, regularly, often, 

frequently, sometimes, occasionally) 

Occasionally, you hear noises in the basement. Ocasionalmente, ouve-se barulho na cave. 

Sometimes he is naughty. Às vezes ele é mal comportado. 

Generally, he is a nice person. Geralmente, ele é uma boa pessoa. 

She is naughty sometimes. Ela é mal comportada às vezes. 

They don't come here often. Eles não vêm cá muitas vezes. 

Do you see her often? Costumas vê-la muitas vezes? 

She visits her mother on Sundays usually. Ele visita a mãe nos domingos normalmente. 

• no início da frase para ênfase (ex. always, never + imperativo) 

Always brush your teeth. Escove sempre os dentes. 

Always lock the door when you leave. Tranque sempre a porta quando sair. 



Never say never. Nunca diga nunca. 

Never forget what I said. Nunca esqueça o que eu te disse. 

 

• no meio da frase antes do verbo se este tiver a forma de uma única palavra 

I always get up early. Eu sempre levanto-me cedo. 

I usually watch television. Eu normalmente vejo televisão. 

I rarely drink wine. Eu raramente bebo vinho. 

I hardly ever study. Eu quase nunca estudo. 

I never said that. Eu nunca disse isso. 

 

• no meio da frase a seguir ao verbo BE 

He is always late. Ele chega sempre tarde. 

He is usually lazy. Ele é normalmente preguiçoso. 

They are never on time. Eles nunca chegam na hora. 

The weather is sometimes unpredictable. O tempo é às vezes imprevisível. 

 

• no meio da frase a seguir ao primeiro verbo auxiliar 

He is always complaining. Ele está sempre a queixar-se. 

I have often seen her. Eu tenho a visto muitas vezes. 

I would never have invited him. Eu nunca o teria convidado. 

Your request will never be granted. O seu pedido nunca será aceite. 

Exceto os verbos auxiliares used to, have to e ought to, que vêm somente depois 

do advérbio: 

He never used to say that. Ele nunca costumava dizer isso. 

I always have to remind him. Eu tenho sempre de lhe lembrar. 

You always ought to respect your elders. 

Deves sempre respeitar as pessoas mais velhas. 

 

• no meio da frase a seguir ao sujeito nas interrogativas 

Do you always come here? Vem sempre aqui? 

Does she usually study? Ela estuda normalmente? 

Does he ever cook? (1) Ele alguma vez cozinha? 



(1) nas interrogativas emprega-se ever em vez de never 

• antes do verbo auxiliar nas respostas curtas 

She always works hard. 

But she never does! 

Ela sempre trabalha muito. 

Mas ela nunca trabalha. 

You rarely go to the cinema. 

But I often do! 

Você raramente vai ao cinema. 

Mas eu vou muitas vezes. 

He never studies. 

No, he never does. 

Ele nunca estuda. 

Não, ele nunca..` 

Adverbs of manner 

1 Os advérbios de modo formam-se juntando um sufixo a um adjetivo, substantivo, ou advérbio 

de direção:: 

(adjetivo) + LY 

beautifully lindamente, maravilhosamente 

carefully cuidadosamente 

easily facilmente 

quickly depressa, rapidamente 

slowly lentamente, vagarosamente 

Para informação sobre ortografia dos advérbios de modo terminados em -ly, veja Adverbs -ly 

Spelling 

(substantivo) + WISE 

crosswise transversalmente 

lengthwise longitudinalmente 

likewise igualmente 

moneywise em relação a dinheiro 

businesswise em relação a negócio 



timewise em relação a tempo 

clockwise no sentido dos ponteiros de um relógio 

(substantivo / advérbio de direção:) + WARD(S) 

upward(s) para cima 

downward(s) para baixo 

homeward(s) em direção: à casa 

northward(s) em direção: ao norte 

southward(s) em direção: ao sul 

westward(s) em direção: a oeste 

eastward(s) em direção: a leste 

NOTA: As palavras terminadas em -WARD podem ser empregues como advérbios ou adjetivos. 

As palavras terminadas 

em -WARDS são somente empregues como advérbios. 

2 Outros advérbios de modo formam-se combinando adjetivos terminados em - 

ly com way, manner ou fashion: 

(adjetivo terminado em -ly) + WAY/MANNER/FASHION 

She spoke in a motherly way. Ela falou de um modo maternal. 

He spoke in a friendly manner. Ele falou de um modo amigável. 

They walked in an orderly fashion. Eles caminharam de uma forma ordeira. 

Mais exemplos de adjetivos terminados em -ly: brotherly, elderly, fatherly, lively, lonely, lovely, 

silly, sisterly, ugly. 

3 Existem advérbios de modo com significado e forma iguais aos seus 

adjetivos correspondentes: 

ADJECTIVE = ADVERB 

He works fast. Ele trabalha depressa. 

He works hard (1). Ele trabalha arduamente. 

He came last (1). Ele chegou em último lugar. 

(1) hardly e lastly também existem como advérbios, mas têm significados diferentes: 

ex. I hardly know her. (Eu mal a conheço.) 

ex. Lastly, she is a liar. (Finalmente, ela é uma mentirosa.) 

4 Existem também advérbios de modo em forma de sintagmas preposicionais: 

sintagma preposicional 



He went home by train. Ele foi para casa de comboio. 

He left in a hurry. Ele saiu apressadamente. 

We met by chance. Encontramo-nos por acaso. 

5 Posição dos advérbios de modo: 

(verbo) + ADVERB 

He walks quickly. Ele anda depressa. 

She drives carefully. Ela guia cuidadosamente. 

They sing beautifully. Eles cantam lindamente. 

(verbo + complemento) + ADVERB 

She read the letter quickly. Ela leu apressadamente a carta. 

He left the room furiously. Ele saiu furiosamente da sala. 

She speaks English fluently. Ela fala fluentemente inglês. 

NOTA: Em inglês, não se deve colocar o advérbio entre o verbo e o complemento. 

(sujeito) + ADVERB (2) + (verbo) 

I quickly wrote the letter. Escrevi apressadamente a carta. 

I furiously slammed the door. Fechei furiosamente a porta. 

I carefully checked the wires. Verifiquei cuidadosamente os fios. 

(2) Advérbio de uma única palavra. Para realçar o sujeito do verbo. 

no início da frase para dramatização 

Suddenly, everybody started screaming. De repente, toda a gente começou a gritar. 

Silently, the soldier crept behind the enemy lines. 

Silenciosamente, o soldado rastejou atrás das linhas inimigas. 

 

Adverbs of place 

1 Os advérbios de lugar podem ser: 

(a) palavras tais como: 

here aqui, para cá 

there aí, ali, lá, acolá 

right, left à direita, à esquerda 

upstairs em cima, no andar superior; para o andar superior 

downstairs em baixo, no andar de baixo; para o andar de baixo 



somewhere algures, em algum lugar; para algum lugar 

nowhere em nenhum lugar; a lugar nenhum 

anywhere em qualquer parte, em parte nenhuma 

everywhere em toda a parte; a toda a parte 

(b) palavras que podem igualmente ser preposições: 

in dentro, para dentro 

up em cima, para cima 

out fora, lá fora, fora de casa 

over por cima 

down em baixo, para baixo 

away fora, longe, para longe 

round em volta, em círculo, em roda, em torno 

above em cima de, por cima de 

behind atrás, para trás 

below em baixo, por baixo 

(c) sintagmas preposicionais: 

at school na escola 

at church na igreja 

to school à escola 

in hospital no hospital 

on the left à esquerda 

on the right à direita 

in the office no escritório 

at my aunt's em casa da minha tia 

from London de Londres 

2 Posição dos advérbios de lugar: 

(a) Nunca se coloca um advérbio de lugar entre o sujeito e o verbo. 

 

(b) Quando uma frase emprega mais do que um advérbio de lugar, começa-se 

pelo advérbio 'mais pequeno' seguido do próximo advérbio 'maior': 

John lives in a small flat in London. O João mora num pequeno apartamento 

em Londres. 



Mary studies in a language school in London, England. 

A Maria estuda numa escola de línguas em Londres, na Inglaterra. 

 

(c) Quando o advérbio de lugar for empregue com outros advérbios (por ex. de 

modo, de tempo), coloca-se o advérbio de lugar a seguir ao advérbio de modo e 

antes do advérbio de tempo: 

MANNER + PLACE + TIME 

The man waited silently in the room all afternoon. 

O homem esperou na sala em silêncio toda a tarde. 

He worked slowly in the workshop yesterday. 

Ele trabalhou na oficina devagarosamente ontem. 

They sang beautifully at church all morning. 

Eles cantaram na igreja lindamente toda a manhã. 

 

(d) Quando o advérbio de lugar for empregue com verbos de movimento (ex. go, 

drive, fly, walk), coloca-se o advérbio de lugar a seguir a estes, e antes dos 

restantes advérbios (por ex. de modo, de tempo): 

MOVEMENT VERB + PLACE + MANNER + TIME 

He went to Lisbon by train yesterday. Ele foi a Lisboa ontem de comboio. 

She drove to the Algarve carefully last week. 

Ela conduziu para o Algarve cuidadosamente na semana passada. 

She flew to London by British Airways last summer. 

Ela foi de avião para Londres através da 

British Airways no verão passado. 

He walked into the office in a hurry a few minutes ago. 

Ele entrou no escritório apressadamente há alguns minutos atrás. 

(e) Quando o advérbio de lugar for empregue no início de uma frase, o verbo é 

seguido do sujeito desde que este não seja um pronome: 

ADVERB OF PLACE + VERB + SUBJECT 

Here comes Anne. Lá vem a Ana. 

There goes our train. Lá vai o nosso comboio. 

Down fell our books. Lá caíram os nossos livros. 



At the top of the hill stood the castle. No cimo do monte estava o castelo. 

On the wall hung our picture. Na parede estava pendurado o nosso quadro. 

É frequente o emprego destes exemplos na escrita descritiva. 

 

(f) Quando o advérbio de lugar for empregue no início de uma frase, e quando o 

sujeito for um pronome, o verbo vem depois do sujeito: 

ADVERB OF PLACE + SUBJECT + VERB 

Here she comes. Lá vem ela. 

There it goes. Lá vai ele. 

Down they fell. Lá caíram eles. 

At the top of the hill it stood. No cimo do monte estava ele. 

On the wall it hung. Na parede estava ele pendurado. 

É frequente o emprego destes exemplos na escrita descritiva. 

 

Adverbs of time 

1 Existem três tipos de advérbios de tempo — definido, indefinido e de duração. 

2 Exemplos dos advérbios de tempo definido: 

tomorrow amanhã 

yesterday ontem 

last week na semana passada 

next month no próximo mês 

last year no ano passado 

at seven o'clock às sete horas 

on Sunday no domingo 

in December em Dezembro 

on 25th December no dia 25 de Dezembro 

at Christmas no Natal 

on Christmas Day no dia de Natal 

3 Exemplos dos advérbios de tempo indefinido: 

then então; depois, em seguida 

soon brevemente, (dentro) em breve 



just justamente, precisamente 

yet ainda; até agora 

already já 

still ainda 

lately ultimamente 

immediately imediatamente 

eventually finalmente; por fim 

recently recentemente; ultimamente 

suddenly de repente, inesperadamente 

4 Exemplos dos advérbios de tempo de duração em forma de sintagmas 

preposicionais: 

since yesterday desde ontem 

for ten years durante dez anos 

from Monday to Friday de segunda a sexta-feira 

during the summer durante o verão 

until Wednesday até quarta-feira 

by seven o'clock antes das sete horas 

5 Posição dos advérbios de tempo definido: 

• no início da frase 

At ten o'clock Mr.Brown will be making 

an announcement. 

Às dez horas o Sr.Brown irá fazer uma 

comunicação. 

Last night Mrs.Smith received an 

anonymous phone call. 

Na noite passada a Sra.Smith recebeu uma chamada telefônica anônima. 

• no fim da frase (a mais comum) 

I saw her yesterday. Eu a vi ontem. 

He is going to Italy tomorrow. Ele vai para Itália amanhã. 

The lesson finished at ten. A aula terminou às dez. 

See you at Christmas. Nos vemos no Natal. 

Where will you be on Sunday? Onde é que você vai estar no domingo? 



6 Posição dos advérbios de tempo indefinido: 

• no início da frase 

Suddenly he appeared. De repente ele apareceu. 

Eventually he managed to convince her. Finalmente ele conseguiu convencê-la. 

Soon you will see. Dentro em breve irás ver. 

Then he left the office. Em seguida ele deixou o escritório. 

 

• no meio da frase 

He has already left. (1) Ele já saiu. 

Has she already left? (1) Ela já saiu? 

I haven't yet finished. (2) Ainda não acabei. 

He has just left. Ele acabou de sair. 

He still lives in London. Ele ainda vive em Londres. 

He will eventually accept your offer. Ele irá por fim aceitar a sua proposta. 

Your son is already here. (3) O seu filho já está aqui. 

She is still angry with me. (3) Ela está ainda zangada comigo. 

 

• no fim da frase 

He has left already. (1) Ele já saiu. 

Has she come yet? (2) Ela já chegou? 

I haven't finished it yet. (2) Ainda não acabei. 

What will you do then? O que irás fazer depois / então? 

He resigned eventually. Ele demitiu-se finalmente. 

Come here immediately! Venha cá imediatamente! 

(1) normalmente na afirmativa e interrogativa 

(2) normalmente na negativa e interrogativa 

(3) depois do verbo be 

7 Posição dos advérbios de tempo de duração: 

 

• no fim da frase 

I have known her since 1990. Conheço-a desde 1990. 

He has lived here for ten years. Ele vive aqui há dez anos. 



I won't see her until Friday. Vê-la-ei só na sexta-feira. 

Can you finish this report by seven o'clock? 

Podes acabar este relatório antes das sete horas? 

I work from Monday to Friday. Trabalho de segunda a sexta-feira. 


