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1.DIFERENCIAR FRASE, ORAÇÃO E 

PERÍODO;

2. TIPOS DE SUJEITO;

3. TIPOS DE PREDICADO.
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São termos que vão trazer pormenores, detalhes e particularizar os nomes.

ADJUNTO ADNOMINAL – Refere-se a um substantivo com função de
caracterizá-lo. As palavras que funcionam como Ajunto Adnominal sempre
concordam em gênero e número com o sujeito a que se referem.

Ex.: Aqueles dois meninos estudiosos saíram.
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1. Se o termo introduzido por preposição estiver ligado a adjetivo ou
advérbio, será, sem dúvida, complemento nominal.

Ex.: Era favorável ao divórcio.

Depôs favoravelmente ao réu.

5



2. Quando o termo introduzido por preposição estiver ligado a um
substantivo, reflita sobre o sentido ativo ou passivo desse termo. Se
ativo, será adjunto adnominal.

Ex.: A resposta do aluno foi satisfatória. (A. ADNOMINAL)

A resposta ao aluno foi satisfatória. (C. NOMINAL)
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•Às vezes preposicionado; •Sempre preposicionado;

•Refere-se somente a 
substantivos;

•Refere-se a substantivos, 
adjetivos e advérbios;

•Possui sentido ativo. •Possui sentido passivo.

O amor de Deus nos faz vencer 
dificuldades.

O amor a Deus nos faz vencer 
dificuldades.
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Termo da oração que se liga a um verbo, com ou sem preposição, a fim
de indicar uma circunstância qualquer ou intensificar o sentido de um
verbo

Ex.: O professor ensinou bem.

Os estudantes leram o livro na biblioteca.
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O adjunto também pode ligar-se a adjetivos ou advérbios,
intensificando o sentido de ambos.

Ex.: Lindalva é muito bonita.

Natália fala muito bem.
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Eles vão viajar amanhã.

Eles viajam muito.

O iate foi vendido por cinco milhões de dólares.

Observação: É quase impossível enumerar todos os tipos de
adjunto adverbial. Deve-se aceitar toda classificação que demonstre
compreensão clara da circunstância expressa pelo mesmo.
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Questão 07
Diga que circunstância expressa os adjuntos 

adverbiais sublinhados abaixo:

A) Quem com ferro fere, com ferro será ferido.  

B) Melodias jamais ouvidas voavam naquela sala  

C) Com o vendaval, a árvore foi ao chão.   

D) O braço sempre brincava fora dos contornos da janela.    

E) Por que elas usavam umas saias tão justas?   

F) Os estudantes discutiam sobre o sistema de cotas.

G) Talvez ela queira falar comigo.  
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Questão 07

A) Quem com ferro fere, com ferro será ferido. - INSTRUMENTO

B) Melodias jamais ouvidas voavam naquela sala.  
TEMPO/NEGAÇÃO

C) Com o vendaval, a árvore foi ao chão. - CAUSA

D) O braço sempre brincava fora dos contornos da janela.

TEMPO              LUGAR    

E) Por que elas usavam umas saias tão justas? - INTENSIDADE  

F) Os estudantes discutiam sobre o sistema de cotas. - ASSUNTO

G) Talvez ela queira falar comigo. - DÚVIDA  
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O aposto é um termo que amplia, explica, desenvolve ou resumo
o conteúdo de outro termo.

Ex.: Nossa terra, o Brasil, carece de políticas sociais sérias.
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 EXPLICATIVO:

Ex.: A ecologia, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre
si e com o meio em que vivem, adquiriu grande destaque no mundo
atual.
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 ENUMERATIVO:

Ex.: Minhas reivindicações são muitas: trabalho, saúde, educação
e moradia.
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 ESPECIFICATIVO

Ex.: A digitadora do curso Perfect body fitness total control é muito
distraída.
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 Termo isolado da oração;
 Serve para invocar, chamar, interpelar um ouvinte.

Ex.: “oh, insensato destino, pra que...”

Obs.: pode vir no início, meio ou no fim da frase e deve sempre ser
separado por vírgulas.
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