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Adjunto adnominal x Complemento nominal 

 

Resumo 

 

Adjunto Adnominal 

O adjunto adnominal possui valor adjetivo que serve para especificar ou delimitar o significado de um 

substantivo independente da função dele. Esse termo pode vir expresso por:  

a) adjetivo: O notável poeta português deixou uma obra originalíssima. 

b) locução adjetiva: Ele tinha a memória de prodígio.  

c) artigo (definido ou indefinido): O ovo é a cruz que a galinha carrega na vida. (C.Lispector)  

d) pronome adjetivo: Vários expositores venderam suas mercadorias.  

e) numeral: Ela casou há duas semanas.  

f) oração adjetiva: Venho cumprir uma missão do sacerdócio que abracei. (M. de Assis)  

 

Complemento Nominal 
O complemento nominal é o termo da oração que vem ligado por preposição e completa o sentido de 

um  substantivo, adjetivo ou advérbio que, sozinhos, possuem significado incompleto. Esse complemento 

pode ser representado por:  

a) substantivo: Só ela parecia alheia a toda essa criatividade.  

b) pronome: Ninguém teve notícia dele.  

c) numeral: A presença dele era necessária a ambas.  

d) palavra ou expressão substantivada: Os adversários estavam em uma luta do sim e do não.  

e) oração completiva nominal: Estou com vontade de comer chocolate.  

 

Entretanto, deve-se ter atenção na diferenciação entre adjunto adnominal e complemento nominal.  

 

O adjunto adnominal ocorre quando:  

1- o termo antecedente for substantivo substantivo concreto, o seguinte é adjunto adnominal. 

Exemplo: Casa de José . 

2- representar o agente, a expressão preposicionada é adjunto adnominal. 

Exemplo: A invenção de Santos Dumont mudou o mundo.  

 

O complemento nominal ocorre quando:  

1- o  termo antecedente for adjetivo ou advérbio, o seguinte é complemento nominal. 

Exemplo: Obediente às ordens. 

2- quando a expressão preposicionada representa o termo paciente, será complemento nominal. 

Exemplo: A invenção do avião mudou o mundo.  

 

Observe os exemplos de adjunto adnominal e complemento nominal expressos no item 2. É possível 
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perceber que no primeiro, o termo “de Santos Dumont” é o adjunto adnominal, pois é o ser ativo que fez a 

invenção. Já no segundo caso, o termo “do avião” é a ação praticada por alguém, ou seja, ele é o paciente da 

invenção e por isso é um complemento nominal.  
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Exercícios 

 

1. Retrato 
Eu não tinha este rosto de hoje, 

Assim calmo, assim triste, assim magro, 

Nem estes olhos tão vazios, 

Nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força, 

Tão paradas e frias e mortas; 

Eu não tinha este coração 

Que nem se mostra. 

Eu não dei por esta mudança, 

Tão simples, tão certa, tão fácil: 

- em que espelho ficou perdida 

a minha face? 

MEIRELES, Cecília. Obra Poética de Cecília Meireles. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1958.  

Assinale a alternativa que apresenta uma análise correta.  

a) Os termos “calmo”, “triste” e “magro” (v.2) acrescentam circunstâncias de modo ao verbo “ter” 

(do primeiro verso), exercendo, pois, a função de adjuntos adverbiais de modo.  

b) A oração “que nem se mostra” (v.8) está sintaticamente ligada ao substantivo coração, 

caracterizando-o; portanto, essa oração exerce a função sintática de adjunto adnominal.  

c) O verbo “dar” (v.9) significa notar, perceber e classifica-se como verbo transitivo direto, embora 

esteja ligado a seu complemento por meio de preposição.  

d) O pronome pessoal “se” (v.8) é recíproco e funciona como complemento do verbo mostrar, já o 

pronome “que” (v.11) é relativo e funciona como adjunto adverbial de lugar.  

 

 

2. Leia:  

I. Lembrou-se da pátria com saudades e desejou sentir novamente os aromas de sua terra e de sua 

gente.  

II. A defesa da pátria é o princípio da existência do militarismo.  

 

Assinale a alternativa que apresenta correta afirmação sobre os termos destacados nas frases I e II.  

a) As frases I e II apresentam em destaque adjuntos adnominais.  

b) As frases I e II apresentam em destaque complementos nominais.  

c) A frase I apresenta em destaque um objeto indireto e a frase II apresenta em destaque um 

complemento nominal.  

d) A frase I apresenta em destaque um objeto indireto e a frase II apresenta em destaque um adjunto 

adnominal.  
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3. FAVELÁRIO NACIONAL 
Quem sou eu para te cantar, favela, 

Que cantas em mim e para ninguém 

a noite inteira de sexta-feira 

e a noite inteira de sábado 

E nos desconheces, como igualmente não te conhecemos? 

Sei apenas do teu mau cheiro: 

Baixou em mim na viração, 

direto, rápido, telegrama nasal 

anunciando morte... melhor, tua vida. 

... 

Aqui só vive gente, bicho nenhum 

tem essa coragem. 

... 

Tenho medo. Medo de ti, sem te conhecer, 

Medo só de te sentir, encravada 

Favela, erisipela, mal-do-monte 

Na coxa flava do Rio de Janeiro. 

 

Medo: não de tua lâmina nem de teu revólver 

nem de tua manha nem de teu olhar. 

Medo de que sintas como sou culpado 

e culpados somos de pouca ou nenhuma irmandade. 

Custa ser irmão, 

custa abandonar nossos privilégios 

e traçar a planta 

da justa igualdade. 

Somos desiguais 

e queremos ser 

sempre desiguais. 

E queremos ser 

bonzinhos benévolos 

comedidamente 

sociologicamente 

mui bem comportados. 

Mas, favela, ciao, 

que este nosso papo 

está ficando tão desagradável. 

vês que perdi o tom e a empáfia do começo? 

... 

ANDRADE, Carlos Drummond de, Corpo. Rio de Janeiro: Record, 1984. 
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Assinale a alternativa em que a função sintática exercida pela oração em destaque está corretamente 

indicada.  

a) “Medo de que sintas como sou culpado” - adjunto adverbial.  

b) “Custa ser seu irmão” - objeto direto.  

c) “...telegrama nasal anunciando morte…” - adjunto adnominal.  

d) “Medo só de te sentir, encravada” - objeto indireto.  

  

 

4. Ele se encontrava sobre a estreita marquise do 18o andar. Tinha pulado ali a fim de limpar pelo lado 

externo as vidraças das salas vazias do conjunto 1801/5, a serem ocupadas em breve por uma firma 

de engenharia. Ele era um empregado recém-contratado da Panamericana — Serviços Gerais. O fato 

de haver se sentado à beira da marquise, com as pernas balançando no espaço, se devera 

simplesmente a uma pausa para fumar a metade de cigarro que trouxera no bolso. Ele não queria 

dispensar este prazer, misturando-o com o trabalho. 

Quando viu o ajuntamento de pessoas lá embaixo, apontando mais ou menos em sua direção, não lhe 

passou pela cabeça que pudesse ser ele o centro das atenções. Não estava habituado a ser este centro 

e olhou para baixo e para cima e até para trás, a janela às suas costas.  
In: MORICONI, Ítalo (org.). Os cem melhores contos brasileiros do século. R. Janeiro: Objetiva, 2000 

Em “… não lhe passou pela cabeça que pudesse ser ele o centro das atenções”, os pronomes pessoais 

destacados exercem, respectivamente, a função sintática de 

a) objeto indireto, sujeito. 

b) complemento nominal, objeto direto. 

c) adjunto adnominal, sujeito. 

d) objeto indireto, predicativo do objeto. 

e) adjunto adnominal, predicativo do sujeito. 

 

 

5. Muitos se preocuparam COM A DIFÍCIL SITUAÇÃO, embora ninguém se mostrasse DISPOSTO a NOVO 

EMPREENDIMENTO.  

Os termos destacados no período anterior, exercem, respectivamente, a função de: 

a) complemento nominal, predicativo do sujeito, objeto indireto.  

b) objeto indireto, objeto direto, complemento nominal.  

c) complemento nominal, predicativo do objeto, objeto indireto.  

d) objeto indireto, adjunto adverbial de modo, complemento nominal.  

e) objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal.  
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6. Analise atentamente as orações que seguem, tendo em vista os termos em destaque e em seguida 

atenha-se ao que se pede: 

 

O professor irritado deu uma advertência ao aluno. 

Irritado, o professor deu uma advertência ao aluno. 

O professor, irritado, deu uma advertência ao aluno. 

 

Em todos os enunciados, o termo “irritado” apresenta idêntica classificação morfológica? E sintática? 

Justifique-se.   

 

 

7. Marque a alternativa correta quanto à função sintática do termo grifado na frase abaixo. 
 

“Em Mariana, a igreja, cujo sino é de ouro, foi levada pelas águas”. 

 

a) adjunto adnominal  

b) objeto direto  

c) complemento nominal  

d) objeto indireto  

e) vocativo  
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8. O consumidor não é o cidadão. Nem o consumidor de bens materiais, ilusões tornadas realidades 

como símbolos: a casa própria, o automóvel, os objetos, as coisas que dão status. Nem o consumidor 

de bens imateriais ou culturais, regalias de um consumo elitizado, como o turismo e as viagens, os 

clubes e as diversões pagas; ou de bens conquistados para participar ainda mais do consumo, como 

a educação profissional, pseudoeducação que não conduz ao entendimento do mundo. O eleitor 

também não é forçosamente o cidadão, pois o eleitor pode existir sem que o indivíduo realize 

inteiramente suas potencialidades como participante ativo e dinâmico de uma comunidade. O papel 

desse eleitor não cidadão se esgota no momento do voto [...]. 

O cidadão é multidimensional. Cada dimensão se articula com as demais na procura de um sentido 

para a vida. Isso é o que dele faz o indivíduo em busca do futuro, a partir de uma concepção de mundo, 

aquela individualidade verdadeira. [...] O consumidor ( e mesmo o eleitor não cidadão) alimenta-se de 

parcialidades, contenta-se com respostas setoriais, alcança satisfações limitadas, não tem direito ao 

debate sobre os objetivos de suas ações públicas ou privadas.  
SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo, Nobel, 1996. p.41-42. 

 

Sobre aspectos de morfossintaxe presentes no texto, é correto afirmar: 

a) Em “O consumidor não é o cidadão.” e “o eleitor não cidadão” as palavras em negrito são da 

classe dos advérbios. 

b) Em “ilusões tornadas realidades como símbolos: a casa própria, o automóvel, os objetos, as 

coisas”, os dois pontos introduzem uma síntese. 

c) Em “pseudoeducação que não conduz ao entendimento do mundo”, o conectivo do introduz um 

complemento nominal.  

d) Em “O eleitor também não é forçosamente o cidadão, pois o eleitor pode existir”, o conectivo pois 

é conjunção conclusiva.  

e) Em “o eleitor pode existir sem que o indivíduo realize inteiramente suas potencialidades”, a forma 

verbal em negrito está no modo indicativo.  

 

9. Há em Berlim uma casa que nunca fecha. Aquela noite que não termina jamais pode de fato começar 

a qualquer momento do dia, às sete da manhã ou ainda às dez. Lá todos os tempos se estendem e 

noite e dia se transformam em outra coisa. Naquela imensa boate que pretende expandir o seu plano 

de existência, seu tempo infinito, sobre a vida e a cidade, construída em uma antiga fábrica − uma 

antiga usina de energia nazista −, todo tipo de figura da noite se encontra, em uma festa fantástica 

alucinada que deseja não terminar jamais. 
A música do tempo infinito, 2012. Adaptado. 

 

"Há em Berlim uma casa que nunca fecha.” (1o parágrafo) 

No período em que está inserida, a oração destacada tem valor e função, respectivamente, de 

a) advérbio e adjunto adverbial.  

b) substantivo e sujeito.  

c) adjetivo e adjunto adnominal.  

d) substantivo e objeto direto.  

e) adjetivo e predicativo.  

 



 
 

 

 

8 

Português 
 

10.   

 

Há um complemento nominal na propaganda? Se sim, destaque-o e explique o efeito de humor 

presente no texto. 
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Gabarito 

 

1. B 
O termo destacado está caracterizando o substantivo “coração”, desse modo, delimitando o sentido da 

palavra, trata-se de um adjunto adnominal.  

 

2. C 
A oração I, o termo “da pátria” trata-se de um complemento verbal, sendo objeto indireto do verbo 

“lembrar”. Na segunda oração, o termo faz referência ao complemento nominal, uma vez que o 

substantivo “defesa” exige um complemento para seu entendimento completo.  

  

3. C 
Os termos “anunciando morte” caracterizam o “telegrama”, assim, trata-se de um adjunto adnominal, 

por atribuir uma característica ao substantivo indicado.  

  

4. C 
Por traduzir a ideia de posse, ou seja, “pela cabeça dele”, o termo “lhe”, sintaticamente, tem a função de 

adjunto adnominal. Assim, o termo “ele” exerce a função de sujeito, quando alternadas as orações na 

sentença estabelecida.  

  

5. E 
O primeiro termo destacado é um objeto indireto, pelo fato do verbo “preocupar” ser transitivo indireto. 

Assim, o segundo termo destacado refere-se a um predicativo, uma vez que “disposto” é uma 

característica ligada ao sujeito, de modo direto. Por fim, “novo empreendimento” refere-se a um 

complemento ao predicativo “disposto”, que se faz necessário para o total entendimento da oração.  

 

6. Quanto à classificação morfológica, a mesma apresenta-se idêntica, mas diverge-se quanto à sintaxe. 

Na 1ª oração o termo é classificado como adjunto adnominal, na segunda como predicativo do sujeito  e 

na terceira como aposto.  

 

7. A 
Ao indicar um valor de posse, presente na demonstração da frase, o termo “cujo” tem seu valor sintático 

de adjunto adnominal.  

 

8. C 
O conectivo “do” precede a complementação do substantivo “entendimento”. Sendo assim, trata-se de 

um complemento nominal.  

  

9. C 
Como apresentado no material de apoio, o adjunto adnominal pode ter valor adjetivo. Desse modo, na 

função sintática o adjetivo tem o valor característico, sendo “que nunca fecha” uma delimitação ao termo 

“casa”.   

 

10.  O complemento nominal é “do namorado”, que completa o termo “raiva”. O efeito de humor se dá pelo 

trocadilho entre a consequência do sentimento de raiva, no qual morder faz parte das agressões e o fato 

de o “aqui”, no texto’ referir-se a um bombom, que foi feito para comer. 

  


