
 

 
                                                          

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 “Educando para a Glória de Deus”  

 

 

Natureza do Trabalho:  Atividade de sala                                      Disciplina: Língua Portuguesa 

Professora: Priscila                 Turma: 5º Ano                                               3ª Etapa 

Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. (Romanos 10:13) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADVÉRBIO é a palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro 
advérbio. O advérbio é classificado de acordo com a circunstância que ele indica: 
 

Classificação Advérbios 

Tempo Agora, amanhã, ontem, hoje, anteontem, antes, breve, cedo, depois, já, logo, 
nunca, sempre, tarde... 

Lugar Aqui, ali, aí, acolá, abaixo, acima, adiante, atrás, cá, dentro, defronte, fora, lá, 
longe, perto...  

Modo Depressa, devagar, mal, bem, melhor, pior, calmamente, levemente, 
tranquilamente... 

Intensidade Bastante, bem, demais, mais, menos, muito, pouco, quase, tão... 

Negação Não, absolutamente... 

Dúvida Talvez, possivelmente, provavelmente... 

Afirmação Sim, certamente, realmente... 

 
EXERCÍCIOS: 
1) Reescreva as frases, acrescentando um dos advérbios de tempo da relação abaixo: 
 

cedo – tarde – jamais – ontem – agora – nunca – 
amanhã  

 
a) Concordamos com sua decisão. 

___________________________________________________________ 

b) Todos devem chegar ao colégio. 

__________________________________________________________ 

c) O homem se preocupou em conhecer a natureza. 

_____________________________________________ 

d) Ninguém poderá ausentar-se da reunião. 

____________________________________________________ 

e) Foram resolvidos vários problemas. 

________________________________________________________ 

f) Alguns alunos voltaram às suas casas. 

______________________________________________________ 

g) Sua conclusão será aceita. 

_______________________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
2) Substitua as expressões destacadas por um advérbio de modo: 
 

a) Respondeu à pergunta com calma. (................................................................................) 

b) Faz tudo com tranquilidade. (................................................................................) 

c) Trabalha com alegria. (................................................................................) 

d) Entrou em casa em silêncio. (................................................................................) 

e) Conversa com todos com educação. (................................................................................) 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3) Reescreva as frases retirando os advérbios: 
 
a) Correu bastante, por isso chegou rapidamente ao colégio. 

__________________________________________________________________________ 

b) Ele chegou muito cansado, mas já está disposto. 

__________________________________________________________________________ 

c) Participamos alegremente da reunião. 

__________________________________________________________________________ 

d) Marcela é uma aluna muito inteligente. 

__________________________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Acrescente às frases um dos advérbios de modo da relação abaixo: 
 

bem – mal – devagar – depressa – ansiosamente – detalhadamente – 
violentamente  

 
a) Carlos esperava a namorada ______________________________________. 

b) Márcia joga muito ______________________________________ voleibol. 

c) O guia explicou ______________________________________ o roteiro. 

d) Ontem, ele não estava se sentindo ______________________________________. 

e) Aqueles dois veículos colidiram ______________________________________. 

f) Pedro andava ______________________________________ pelas ruas, observando o 

movimento. 

g) Joana andava ______________________________________ para poder chegar cedo ao 

clube. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5) Amplie as frases, acrescentando advérbios de intensidade: 

a) Para saber escrever, é preciso ler ______________________________________. 

b) Antes de falar, procure pensar ______________________________________ 

c) Eu sei que você sente ______________________________________ a morte da 

tartaruguinha. 

d) Não sei ______________________________________ o que fazer. 



 

“Educando para a Glória de Deus”  

 

Natureza do Trabalho:  Dever de casa                                      Disciplina: Língua Portuguesa 

Professora: PRISCILA                  Turma: 5º Ano                                               3ª Etapa 

“Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti”.(Salmos 119:11) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leia. 

                                                                 Antônio 

    A coqueluche passou. Antônio já não tossia nem passeava pelas manhãs, no curral. 

Continuava, sim, protegido por camisas e flanelas estampadas de azul, com ingênuos raminhos 

de flores e caras de palhaços. 

    Mas de repente, ele apareceu com febre muito alta, sempre medida pelas costas das mãos 

colocadas sobre sua testa. Ajudada pelas vizinhas, a mãe mergulhava o menino, seguidamente, 

em bacia com água bem esperta, embrulhando-o em grossos cobertores, para baixar a febre. 

Ninguém sabia a causa, então suspeitava de tudo. A tristeza passou a rondar a casa e se 

mostrava até no olhar dos irmãos. O pai ficava por ali, no quintal, para alguma emergência, sem 

trabalhar no campo. 

    Depois de uns três dias, o menino já muito prostrado, tudo clareou. Antônio magro, pernas e 

braços finos, como por encanto virou um galho de jabuticabeira, só que coberto de catapora das 

pequenas, por todo o corpo. Os outros, sem poder chegar perto, espiavam de longe o irmão 

impaciente com tanta coceira. 

    Foi nessa ocasião que a madrinha falou pela primeira vez: “Se tivessem dado um chá de 

sabugueiro, essa doença teria rompido mais depressa”. 

    Mas Antônio venceu. Dias depois, já estava outra vez manso como árvore depois dos frutos: 
clara e pronta para nova floração. 

QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Indez. Belo Horizonte: Miguilim, 1998. p.17-18. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Questão 1 –  Identifique, por meio de um traço, o advérbio presente nesta passagem do texto: 
      

         “Ajudada pelas vizinhas, a mãe mergulhava o menino, seguidamente, em bacia […]” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questão 2 – O advérbio, identificado acima, modifica o sentido de um verbo que indica: 

(a) Uma ação da mãe de Antônio. 

(b) Um estado da mãe de Antônio. 

(c) Um modo de ser da mãe de Antônio. 

(d) uma característica da mãe de Antônio. 



 

Questão 3 – No trecho “[…] com água bem esperta […]”, o advérbio “bem”: 

a) Define o sentido do adjetivo “esperta”. 

b) Intensifica o sentido do adjetivo “esperta”. 

c) Complementa o sentido do adjetivo “esperta”. 

d) Explica o sentido do adjetivo “esperta”. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questão 4 – O trecho “Os outros, sem poder chegar perto, espiavam de longe o irmão 

impaciente com tanta coceira.” contém um advérbio e uma locução adverbial que indicam lugar. 

Aponte-os: 

a) Advérbio de lugar: ____________________________________ 

b) Locução adverbial de lugar: _____________________________ 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questão 5 – Na fala da madrinha de Antônio, “Se tivessem dado um chá de sabugueiro, essa 

doença teria rompido mais depressa.”, o advérbio “depressa” exprime: 

a) O meio com que a doença teria se rompido. 

b) O tempo com que a doença teria se rompido. 

c) O modo com que a doença teria se rompido. 

d) A intensidade com que a doença teria se rompido. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questão 6 – Relacione: 

(1) Advérbio de lugar 

(2) Advérbio de tempo 

(3) Advérbio de negação 

(4) Advérbio de afirmação 

(5) Advérbio de intensidade 

  

(     ) “Antônio já não tossia nem passeava pelas manhãs […]” 

(     ) “Continuava, sim, protegido por camisas e flanelas estampadas de azul […]” 

(     ) “[…] sempre medida pelas costas das mãos colocadas sobre sua testa.” 

(     ) “O pai ficava por ali, no quintal, para alguma emergência […]” 

(     ) “Depois de uns três dias, o menino já muito prostrado […]” 

 



  

   Questão 7 

Complete o quadro. 

 

Advérbio de intensidade Palavra a que se refere Classe gramatical dessa palavra 

Pouco   

Bastante   

Muito   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questão 8 

 Faça a correspondência entre as palavras que indicam a pergunta e a circunstância que elas 

expressam. 

(a) Por que...? ( ) afirmação 

(b) Como...? ( ) causa 

(c) Quando...? ( ) modo 

(d) Onde...? ( )intensidade  

( ) lugar 

( ) tempo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questão 9 

Identifique e classifique os advérbios. 

a) Ela estava meio parada no início da partida._______________________________ 

b) No meio do jogo, talvez se animasse mais.________________________________ 

c) Foi o que aconteceu logo e depressa.____________________________________ 

d) Efetivamente foi um resultado muito satisfatório._____________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questão 10 

Indique se os termos destacados são advérbios ou locuções adverbiais, a seguir, classifique-as. 

a) De modo nenhum o Estado abandonará a educação._________________________________ 

b) Para onde vai esta estrada?____________________________________________________ 

c) Sem dúvida, teremos o resultado da pesquisa em breve._____________________________ 

d) Aquele secretário está bem mal assessorado!______________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


