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  Exercício 1

Identifique e classifique os advérbios de acordo com o 

valor semântico.  

Siga o exemplo: 

Talvez ela viaje – talvez: advérbio de dúvida  

a) Não irei ao passeio.  

 

b) Gosto de quem fala bem.  

 

c)  Sim, posso ir com você.       

 

d) Amanhã levarei os livros.    

 

e) Vi um ninho lá na árvore.    

 

f)  Chegamos muito tarde para a aula.  

 

g) Perto deles, todos ficam em paz.       

 

 

 Exercício 2

Complete as frases com os advérbios pedidos entre 

parênteses.  

a)  As meninas cantaram ___________________________________ 

(advérbio de modo)  

b)  _______________________________ lemos um trecho sobre o 

pantanal. (advérbio de tempo)  

c)  _____________________________________ vovô não queira vir. 

(advérbio de dúvida)  

d)  Elas voltaram _______________________________para o 

colégio. (advérbio de modo)  

e)  _______________________________________ eu lhe telefonarei. 

(advérbio de tempo) 

f)  Bete estava ______________________________________________ 

da praia. (advérbio de lugar)  

g) ______________________________________________ nós falaremos 

amanhã (advérbio de afirmação)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercício 3

Destaque os advérbios e classifique-os. 

Observe o modelo.  

Juliana morava muito longe da minha casa.  

muito - advérbio de intensidade/ longe - advérbio de lugar  
 

a)  Provavelmente as crianças estão passando bem.  

 

b)  Amanhã eles irão ao zoológico do bairro .  

 

c)  Mandaram-na aqui para estudar.  

 

d)  Certamente tu foste o primeiro classificado.  

 

 

 Exercício 4

Retire do bilhete abaixo os advérbios que correspondem 

às classificações.  

Oi, Murilo!  

Já recebeu o convite da festa da Juliana? Ela disse que vai 

ser muito legal! A turma toda vai estar lá. Será que eu poderia ir 

junto com você? A minha mãe não vai poder me levar. Ela disse 

que vai falar com sua mãe amanhã na saída do colégio. 

Falô, cara.  

Até, Pedrinho. 

a)  Advérbio(s) de tempo   

 

b)  Advérbio(s) de intensidade     

 

c)  Advérbio(s) de negação   

  

d)  Advérbio(s) de lugar       

 

 

 Exercício 5

Substitua as expressões em destaque por advérbios que 

exprimam circunstância de modo. 

a)  Com calma, o rapaz foi se aproximando dos convidados.      

 

b)  Com suavidade, as ondas tocavam seus pés à beira do 

mar.        
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c)  Os policiais agiram com cautela, pois qualquer deslize 

poderia ser fatal.       

 

d)  Procurava acariciá-la com carinho, dada a magnitude 

de seus sentimentos.        

 

 

 Exercício 6

Analise os advérbios em destaque, classificando-os de 

acordo com a circunstância que a eles se referem:      

(A) Intensidade  

(B) Lugar  

(C) Afirmação  

(D) Tempo 

(E) Modo  

(F) Dúvida 

 

 Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos 

visitantes.    

 Talvez eu compareça ao seu aniversário.     

 Estamos muito contentes com sua aprovação.     

 Alegremente, Pedro se despediu de sua família.     

 Os alunos se portaram muito bem.     

 Eram pessoas bastante simpáticas.     

 Eles certamente assistirão à corrida.     

 Talvez as meninas não compareçam.     

 Meus irmãos sempre vão ao baile.     

 Ali estava o que procurava.  

 

 Exercício 7

Na frase “As negociações estariam meio abertas só depois 

de meio período de trabalho”, as palavras destacadas são, 

respectivamente: 

A  adjetivo, adjetivo. 

B  advérbio, advérbio. 

C  advérbio, adjetivo. 

D  numeral, adjetivo. 

E  numeral, advérbio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


