
1. O complemento do advérbio é um constituinte selecionado pelo 
advérbio. É uma função sintática que pode ser desempenhada por: 

• um grupo preposicional: 

Ex.: Vamos à pastelaria depois das aulas. 
                                              Grupo adverbial 
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• um grupo preposicional oracional: 

 Ex.: Contrariamente ao que disseste, o teste é amanhã. 

Grupo adverbial 



2. O complemento do advérbio surge à direita do advérbio e a sua 
eliminação pode gerar uma frase incorreta/ambígua: 

Complemento do advérbio 

 Ex.: A Maria está diante de um problema. 

      * A Maria está diante. 



Advérbios que selecionam um complemento 

Advérbios Exemplos 

Alguns advérbios terminados em  
–mente que preservam o complemento 

selecionado pelos adjetivos de que 
derivam. 

Exemplos: 

• concomitantemente, (con)juntamente, 
contrariamente, independentemente, 
inversamente, paralelamente, 
relativamente. 

Relativamente ao seu significado, a 
palavra “coração” é polissémica. 

Vou ao cinema juntamente com os meus 
amigos. 

Independentemente da tua  opinião, vou 
comprar o casaco amarelo. 

Complemento do advérbio 



Advérbios que selecionam um complemento 

Advérbios Exemplos 

Advérbios como dentro, fora, perto 
que se combinam com uma 

preposição formando uma locução 
prepositiva. 

Os advérbios mais, menos e 
tão/tanto em construções 

comparativas. 

Deixei as chaves dentro de casa. 

A caneta está debaixo do livro. 

O Nuno come mais do que o João. 

A Rita é tão alta como/quanto a mãe. 

O Miguel falou menos do que o outro orador. 
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Advérbios que selecionam um complemento 

Advérbios Exemplos 

Alguns advérbios avaliativos que 
podem selecionar um 

complemento oracional. 

Alguns advérbios que integram 
locuções conjuncionais 

subordinativas adverbiais: 
selecionam complementos 

oracionais com os quais formam uma 
oração subordinada adverbial. 

Felizmente que o tempo vai aquecer. 

Obviamente que Joel tirou a melhor nota. 

Certamente que a Rita vai chegar atrasada. 

Ainda que esteja a chover, vou dar uma volta. 

Sempre que há uma avaliação, o Pedro chega 
atrasado. 
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Fonte: 
 
• Paiva Raposo et al., Gramática do Português, vol. II, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2013, pp. 1584-1590. 
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CONSOLIDA 

1. Transcreve os grupos adverbiais presentes em cada das uma das 
seguintes frases. 

 a. Viram o meu lápis? Pousei-o junto deste livro. 

 b. Terá rolado, provavelmente, para debaixo de algum armário. 

 c. Contrariamente à informação veiculada pela comunicação social, os 
exames realizam-se na data prevista. 

 d. Não volto a falar acerca deste assunto. 

 e. Sempre que saio atrasado de casa, esqueço-me de algo importante. 

 f. Hoje, em Educação Física, cansei-me menos do que na terça-feira. 

1.1 Identifica apenas os constituintes que desempenham a função 
sintática de complemento do advérbio. 
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CONSOLIDA - Soluções 

1. Grupos adverbiais: 

 a. Viram o meu lápis? Pousei-o junto deste livro. 

 b. Terá rolado, provavelmente, para debaixo de algum armário. 

 c. Contrariamente à informação veiculada pela comunicação social, os 
exames realizam-se na data prevista. 

 d. Não volto a falar acerca deste assunto. 

 e. Sempre que saio atrasado de casa, esqueço-me de algo importante. 

 f. Hoje, em Educação Física, cansei-me menos do que na terça-feira. 

1.1 Complemento do advérbio:  

  a. deste livro. b. de algum armário. c. à informação veiculada pela 
comunicação social. d. deste assunto. e. que saio atrasado de casa. f. 
do que na terça-feira. 

 


