Advérbio

Valores
semânticos

Advérbio de frase
Talvez
Possivelmente
Provavelmente
Obviamente

Dúvida
Possibilidade
Probabilidade
Afirmação
…

Advérbio de predicado
Ontem, hoje, amanhã, cá
ali, acolá, assim, devagar,
depressa, somente,
exclusivamente

Tempo
Modo
Lugar
Quantidade e
grau
Inclusão e
exclusão

Advérbio conectivo
Seguidamente, no
entanto, por conseguinte

Advérbio de afirmação
Sim
Obviamente
Claro

Advérbio de negação
Não

Função sintática

Exemplos

Modificador de frase

Talvez a escola esteja bem
apetrechada.
Possivelmente, não chegará a
horas.
Provavelmente, não
conseguiremos comprar aquela
casa.
Obviamente, demito-o.

Modificador (de GV)
Complemento oblíquo
Predicativo do sujeito

Ontem toda a gente foi ver o
jogo. (MGV)
Elas moram ali. (CO)
Fica aqui, que eu não demoro.
(Pred. Suj)

O tempo corre devagar. (MGV)
O meteoro caiu acolá. (MGV)
Eles trabalham muito. (MGV)
Elas trabalham somente. (MGV)

Ordem,
ordenação ou
sequência
Contraste
Consequência

Não tem função
sintática.
Possui a função de
ligar partes do texto.

Começou com Camões e,
seguidamente, dedicou-se à
leitura de Eça.
Leu os contemporâneos; no
entanto, nem todos lhe
agradaram.
Nessa semana não estudou; por
conseguinte, os resultados
ficaram aquém do esperado.

Afirmação

Modificador de grupo
nominal,
preposicional ou
adverbial

Eles
sim
Eles
sim
Eles
sim

Modificador (de GV)
Modificador de um
constituinte de GV
(GN, GPrep ou GAdv)

Ele não trabalha. (MGV)
Eles compram não livros, mas
armas. (MGN)
Eles andam não devagar, mas
depressa. (MGAdv)
Elas andam não de autocarro,
mas de comboio. (MGprep)

Negação

não venderam a casa, mas
a garagem. (MGN)
não viajam de comboio, mas
de autocarro. (MGPrep)
não andam devagar, mas
depressa. (MGAdv)

(continua)
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(continuação)

Advérbio

Advérbio de
quantidade e grau
Muito
Demais
Demasiado
Excessivamente
Mais

Advérbio de inclusão e
de exclusão
Só, somente, apenas,
exclusivamente

Valores
semânticos

Quantidade e
grau

Inclusão e de
exclusão

Função sintática

Modificador (de GV)
Modificador de outros
grupos frásicos

Modificador (de GV),
(de GN), (de GAdj),
(de GPrep) e (de
GAdv)

Exemplos
Eles trabalham muito. (MGV)
Esta casa tem quartos
demasiado grandes. (MGAdj)
Ele conduz demasiado depressa.
(MGAdv)

Ele anda muito depressa (MGAdv)
Ela trabalha mais depressa que
os restantes. (MGAdv)
Ele é mais trabalhador que os
restantes. (MGAdj).
Só o João adormeceu. (MGN)
Ele fala apenas de coisas
obscuras. (MGPrep)
Ele sofreu mesmo. (MGV)
Ela é apenas atraente. (MGAdj)
Só amanhã irei ver esse assunto.
(MGAV)

Ele trabalha exclusivamente
com alemães. (MGPrep)

Advérbio interrogativo

Advérbio relativo

Tempo
Lugar
Modo
Causa

Lugar
Tempo
Modo
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Identificar o
constituinte
interrogado numa
construção
interrogativa

Quando vais a Lisboa? (tempo)
Onde vais ficar? (lugar)
Como vais dormir? (modo)
Vais a Lisboa porquê? (causa)

Inicia orações
relativas

A casa onde vivo fica numa
colina. (lugar)
O modo como vivo dá-me
tranquilidade. (modo)
Este remédio, quando o
tomares, vai-te por bom. (tempo)

