
Advérbios de modo 
 
 
 

Bem   Está tudo bem ? 

Mal    Sinto-me mal. 

Assim   Ele é assim. 

Alto  O som está muito alto. 

Baixo   O preço é baixo. 

Também  Está triste também. 

Devagar   Andamos devagar. 

Rapidamente   Despacha-te rapidamente. 

Frequentemente  Frequentemente tomava café. 

Sobretudo  Sobretudo é necessária muita paciência. 

Depressa  Tem de ser mais depressa. 

Principalmente  Temos de ter cuidado principalmente à noite. 

Obviamente  Obviamente está errado. 

 

Advérbios de Quantidade: muito,  pouco, todo (a), todos (as), todos, tudo 
 
Exemplos : 
 
1. Na  sala  de  aula  há  muitas  mesas  e  muitos  livros. 
2. Na  biblioteca  há  poucos  livros  e  poucas  revistas  russas. 
3. Eu  tenho  pouco tempo. 
4. Hoje  há  muita  gente  aqui. 
5. Ele  trabalha  pouco. 
6. Ela  gosta  muito  de  música . 
7. Ele  é  muito  inteligente  . 
 
8. Eles  trabalham  todo  o  dia  (o  dia  todo) 
9. Ele  liga  todas  as  semanas  
10. Ele  trabalha  todos  os  dias   
11. Todos  gostam  de  gelado 
12. Ela  gosta  de  todos  os  poemas  do  Puskin 
13. Ela  sabe  tudo 
14. Nós  sabemos  tudo  isto (isso,  aquilo) 

 
 

Fichas de Português 
 

Bloco IV 
Estruturas Gramaticais 

Advérbios de modo: bem; mal; melhor; 
pior; assim; aliás; depressa; devagar; como; 
sobretudo; quase; principalmente; etc. 
Наречия образа действия. 
Adverbe de mod. 
Advérbios de quantidade: muito; pouco; 
mais; menos; demasiado; quanto; tanto; tão; 
tudo; nada; bastante; quase. 
Количественные наречия. 
Adverbe de Cantitate. 
Forma  “há”.  
Форма “há”. 
Forma “há”.  
Verbos auxiliares de modalidade : poder, 
conseguir. 
Модальные вспомогательные глаголы. 
Verbele auxiliare de mod. 



 
 
Verbo   haver 
 
O verbo haver, no sentido de existir é impessoal, não se usa muito, excepto na 3ª. pessoa do 
singular do Presente do Indicativo, na forma “Há”.  
 
Forma “há” 
 
Exemplos : 
 
1. Amanhã há concerto na Gulbenkian. 
2. Há um carro na rua.  
3. Há  leite  no  frigorífico.   
4. Aqui  há  um  mapa  de  Portugal.     
5. Na  mesa  há  uma  caneta. 
 
O verbo haver usa-se quase sempre na 3ª. pessoa do singular do : 
 
1. Pretérito Perfeito - Houve  
2. Pretérito  Imperfeito - Havia. 
 
 
Exemplos : 
 
1. O que houve no trabalho ? 
2. Houve oportunidades de emprego ? 
3. Havia imensa  neve nas estradas. 
4. Havia gente contente. 
 
 
Construção há  + adjunto adverbial de tempo + é que. 
 
Exemplos : 
 
1.  Há  quanto  tempo  (quantos meses,  quantas semanas,  quantos dias,  ets.)  é  que  (vocês)  
estão  em  Portugal?  
2.  Há  três  meses  que  estamos  em  Portugal.     
3.  Estamos  em  Portugal  há  três meses. 
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Verbos auxiliares de modalidade 
. 

        Poder Conseguir 

Eu posso             consigo 

Tu podes             consegues  

Ele, Ela, Você pode             consegue 

Nós podemos             conseguimos 

Eles, Elas, Vocês podem             conseguem 

 
Exemplos: 

1. Eu posso fazer 
2. Tu consegues falar 
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