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Adverbs
Advérbios são palavras que dão ou acrescentam significado a um verbo, a um adjetivo ou a um outro 
advérbio. Observe:

Ex1.: He ran very slowly. (Ele correu vagarosamente)

*O advérbio slowly indica o modo como ele correu, acrescentando um significado a mais ao verbo ran. 
Assim, temos uma ideia mais clara e específica de como a ação aconteceu.

Ex2.: That restaurant is reasonably cheap. (Aquele restaurante é razoavelmente barato)

*Neste caso, o advérbio reasonably acrescenta significado ao adjetivo cheap.

Ex3.: Paul learns languages incredibly quickly. (Paul aprende línguas incrivelmente rápido)

*Neste caso temos o advérbio incredibly acrescentando significado a um outro advérbio; quickly.

Vamos estudar quatro tipos de advérbios: advérbios de modo, advérbios de lugar, advérbios de 
frequência e advérbios de tempo.

Adverbs of Manner

Advérbios de modo são aqueles que indicam “como” uma ação acontece.

Ex.: He spoke fast. (Ele falou rápido)

* Para descobrirmos se um advérbio é de modo, basta olharmos para o verbo e perguntarmos: Como? 
No exemplo acima, basta perguntarmos: “Como ele falou?” Se obtermos resposta para a pergunta, 
significa que se trata de um advérbio de modo: Ele falou rápido.

Os advérbios de modo se originam a partir dos adjetivos. Existem algumas regras para formação de 
tais advérbios:

1. Regra Geral: acrescenta-se “LY” ao adjetivo.

Ex.: bad – badly
slow – slowly

2. Adjetivos terminados em “Y”: troca-se o “Y” por “I” e acrescenta-se “LY”.

Ex.: happy - happily
easy - easily

3. Adjetivos terminados em “LE”: troca-se o ”LE” por “LY”.

Ex.: simple – simply
incredible – incredibly

4. Adjetivos terminados em “IC”: acrescenta-se “AL” + “LY” ao adjetivo.

Ex.: systematic – systematically
heroic – heroically

5. Exceções: Alguns advérbios de modo não seguem tais regras:

Ex.: good – well
fast – fast
hard – hard
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Her job is hard (adjetivo) She works hard. (advérbio)

Ben is a fast runner. (adjetivo) Ben runs fast. (advérbio)

The bus was late / early. (adjetivo) I went to bed late / early. (advérbio)

Attention!

Há palavras que terminam em “LY” e não são advérbios. São adjetivos!

Ex.: friendly / lively / elderly / lonely / silly / lovely

 � Adverbs of Place
Todas as expressões de lugar são advérbios de lugar.

Ex.: She burnt herself at home.
He is at the bank.

 � Adverbs of Time
Todas as expressões de tempo são advérbios de tempo.

Ex.: We had lunch at two o’clock in the afternoon yesterday.

 � Adverbs of Frequency
Estes advérbios indicam a frequência com que uma ação está sendo executada. Há dois tipos de ad-
vérbios de frequência:

1. Advérbios de frequência definida – são aqueles em que o intervalo de tempo entre uma ação e outra 
é definida, ou seja, intervalos de tempo iguais:

Ex.: I take cooking classes every Friday. (Eu tenho aulas de culinária toda sexta-feira.)

2. Advérbios de frequência indefinida - são aqueles em que se sabe o intervalo de tempo para uma 
ação se repetir:

Ex.: I always go to the club. (Eu sempre vou ao clube.

Outros exemplos de advérbios de frequência:

AdverbsAdverbs TranslationTranslation AdverbsAdverbs TranslationTranslation

always sempre once a week uma vez por semana

seldom raramente twice a week duas vez por semana

sometimes ás vezes at weekends nos fins de semana

never nunca every other day dias alternados

often frequentemente every day todos os dias

usually geralmente
three / four times a 

week
três/quarto vezes por 

semana

frequently frequentemente etc..
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Position of Adverbs

Adverbs of Frequency

Os advérbios de frequência podem ser colocados em diferentes posições numa frase:

1. Advérbios de Frequência Indefinida:

São usados após o verbo “To be”:

Ex.: Some people are always complaining about everything.

Na frente dos demais verbos:

Ex.: They usually play soccer at weekends.

2. Advérbios de Frequência Definida:

São usados sempre no final da frase:

Ex.: We go to the beach every year.

* Há casos em que os advérbios podem se usados em outras posições numa frase, como por exemplo 
o advérbio de frequência indefinida “sometimes”. Ele pode ser usado no início, meio ou fim de uma 
mesma frase:

Ex.: Sometimes I go to the park.

I sometimes go to the park.

I go to the park sometimes.

Adverbs of Manner; Place and Time

Para os advérbios de modo, lugar e tempo seguimos regras um pouco diferentes dos advérbios de 
frequência:

1. Para verbos de movimento, a ordem fica:

PLACE – MANNER - TIME

Ex.: They got there precisely at 9 o’clock.

São alguns verbos de movimento: arrive / go / come / walk / run / etc.

2. Para os demais verbos, a ordem fica:

MANNER – PLACE – TIME

Ex.: We spoke loudly at the cinema yesterday.

Se um dos três tipos de advérbio não existir na frase, a ordem continua sendo a mesma.
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Degrees of Adjectives 

Conceito 

Normalmente aprendemos algumas coisas básicas sobre os adjetivos em ingles: Eles são usados an-
tes do substantivo ao qual se referem e depois do verbo To Be. Sabe-se também que eles não sofrem 
variações quanto ao número e gênero. 

Entretanto é possível trabalharmos os graus dos adjetivos. Em inglês os adjetivos podem variar em 2 
graus: Comparativo e Superlativo. 

Comparative degrees:

a. a. Equality

b. b. Superiority

c. c. Inferiority

a) Comparative of Equality    as + adjective + as

Affirmative Negative

Ex.: Jennifer Lopez is as beautiful as 
Angelina Jolie.

Ex.: Jennifer Lopez isn’t as beautiful as 
Angelina Jolie.

Jennifer Lopez isn’t so beautiful as 
Angelina Jolie.

b) Comparative of Inferiority less + adjective + (than)

Ex.: The interviewee was less articulate than the reporter.

c) Comparative of Superiority adjective + ER (than)  more + adjective (than)

Ex.: Tim is taller than his brother. 
Women are more emotional than men

AdjectiveAdjective Comparative (ER)Comparative (ER)

TALL taller (than)

BIG bigger (than)

EASY easier (than)

COY coyer (than)

DIFFICULT more difficult (than)

good better

bad worse

far farther / further


