
. Os adverbios 

Gramática 

Le estes versos populares e fíxate nas palabras salientadas: 

 

–Boas tardes, Maruxiña, 

hoxe véñote pedir 

de tanto como te quero, 

sen ti non podo vivir. 

–Por moito que me queiras 

moito máis te quero a ti, 

todo o día e toda a noite 

sempre estou pensando en ti. 

Os adverbios son palabras invariables que complementan ou modifican o significado do verbo, dos 

adxectivos ou doutros adverbios. 

Os adverbios poden referirse: 

• A un verbo: Creo que hoxe xantaremos tarde. 

• A un adxectivo: El é unha persoa moi traballadora. 

• A un adverbio: Fixeron o experimento moi ben. 
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Segundo o seu significado, os adverbios poden ser de: 

▪ Tempo: onte, hoxe, mañá, antonte, pasadomañá, agora, arestora, antes, despois, logo, axiña, sempre, 

nunca, xamais, decote, cedo, tarde, daquela, xa… 

▪ Modo: ben, mal, peor, mellor, así, adrede, asemade, paseniño, engorde, lentamente, amodo… 

▪ Lugar: aquí, aí, alí, alá, acolá, acó, aló, enriba, debaixo, dentro, fóra, detrás, diante, atrás, arredor, 

cerca, preto, lonxe, algures, ningures… 

▪ Cantidade: moito, pouco, abondo, bastante, máis, menos, moi, algo, nada, tan… 

▪ Dúbida: quizais, seica, acaso, disque, talvez… 

▪ Afirmación: si, abofé, tamén, xaora… 

▪ Negación: non, nin, tampouco, sequera… 

Moitos adverbios de modo fórmanse engadíndolle o sufixo -mente ao adxectivo: áxil → axilmente, rápido 

→ rapidamente. Non esquezas que os adverbios rematados en -mente nunca levan til. 

 

9.  Exercicio .Gramática.  
Clasifica os adverbios que atopes nestas oracións segundo o seu significado: 

 

• Camiña engorde arredor do campo de fútbol. 

• Aí detrás non se pode aparcar o coche. 

• Abofé que mañá cho fago rapidamente. 

• Certo non o sei, pero quizais saiba tanto coma ti. 

• Si, o meu amigo e compañeiro nunca me fallou. 

• Non fixo as tarefas nin tampouco estudou. 

• Hai comida abondo para todos nós. 
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