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Os termos acessórios são aqueles que modificam ou
especificam outros termos e que não são essenciais para a

estrutura sintática das orações.
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Adjunto adnominal – é um termo que possui valor adjetivo e que especifica
ou delimita o significado de um substantivo.
Ele pode ser expresso por adjetivo, locução adjetiva, artigo, pronome
adjetivo e numeral adjetivo.

Ex.: A mulher misteriosa sempre vem por aqui.
Ex.: Vi um homem de idade passeando com a jovem.

Ex.: Não conheço o rapaz que você namora.
Ex.: Vejo aquelas moças sempre acompanhadas.

Ex.: comprei cinco bolas ontem.
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Adjunto adverbial – é um termo de valor adverbial que se associa a um
verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio, intensificando-lhe o sentido ou
denotando alguma circunstância. Ele pode vir representado por advérbio,
locução ou expressão adverbial, ou uma oração.
IMPORTANTE
Pela ideia que expressam, os adjuntos adverbiais recebem diferentes
classificações que somente em face do texto podem ser exatamente
determinadas.
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Classificação

Exemplo

Afirmação

Sim, ele certamente faltará hoje.

Dúvida

Talvez passe por aqui seu irmão.

Meio

Prefiro viajar de avião.

Fim

Estudem bastante para a prova de amanhã!

Condição

Não se vence sem esforço.

Companhia

Gosto de almoçar com a família.

Assunto

Todos conversaram a respeito da viagem.

Concessão

Apesar da chuva, todos vieram.

Causa

Não disse nada, por medo das
consequências.
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Aposto
Observe o termo em destaque na oração:
Aquela é Maria, a atriz de que lhe falei.
Perceba que o termo em destaque explica quem é Maria, não é mesmo? Esse tipo de
termo é conhecido como aposto, pois, ao ser acrescentado a outro termo da oração,
possui a função de ampliar, resumir, explicar ou desenvolver o conteúdo daquele ao qual
se refere. Assim, ele pode ser:
a) Aposto explicativo:
Ex.: Abaporu, obra de Tarsila do Amaral, está exposta no museu.
b) Aposto enumerativo:
Ex.: Os trabalhadores reivindicam três coisas: aumento salarial, equipamentos de
segurança e diminuição da jornada de trabalho.
c) Aposto recapitulativo (resumidor):
Ex.: Aumento salarial, equipamentos de segurança e diminuição da jornada de
trabalho, todos esses fatores são reivindicados.
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1. “Termos acessórios são os que desempenham na oração uma função
secundária, qual seja a de caracterizar um ser, determinar os substantivos,
exprimir alguma circunstância. ” (CEGALLA, 2007, p. 363).
Analise as frases e os termos em negrito e assinale a alternativa correta:
• Maria do Carmo, melhor aluna da turma, ganhou o prêmio de literatura
• Joana, venha ver seu programa favorito.
• Mudou-se havia três semanas.
• Morei com Bruno perto de dois anos.
a) adjunto adnominal, complemento verbal, aposto e vocativo
b) vocativo, aposto, adjunto adnominal e adjunto adverbial
c) aposto, vocativo, adjunto adnominal e adjunto adverbial
d) complemento nominal, vocativo, numeral e complemento verbal
e) vocativo, complemento nominal, adjunto adverbial e adjunto nominal
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2. Assinale a alternativa abaixo que não desempenha a
função de adjunto adverbial:
a) Talvez Juan tivesse razão.
b) Gosto muito de chocolate.
c) Chegamos à cidade ao fim da noite.
d) Voltamos de carro para a praia.
e) José, avô de Daniel, comprou um carro.
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3. Marque: ( 1 ) para o adjunto adnominal; ( 2 ) para aposto e (3) para adjunto
adverbial.
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (
f) (
g) (
h) (
i) (
j) (
k) (

) Quero uma coisa: saúde.
) A folha do caderno foi arrancada.
) Comprei um dicionário de inglês.
) A conservação da natureza é uma necessidade.
) As luzes do prédio estão apagadas.
) Ela tem necessidade de muito amor.
) Houve severa proibição ao corte de árvores.
) Continua a luta contra poluição.
) Existe um órgão de proteção aos índios.
) Os queijos de Minas são muito apreciados.
) Ainda existem muitos engenhos de cana.
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(SEDUCE-GO - 1ª P.D - 2014). Leia o texto
abaixo e, a seguir, responda as questões
1, 2 e 3:

E se a comida está quente,
ele, antes de comer,
muito calculadamente,
toca com a pata pra ver.

Gato pensa?
Dizem que gato não pensa

mas é difícil de crer.

Só quando a temperatura

Já que ele também não fala

da comida está normal,

como é que se vai saber?

vem ele e come afinal.

A verdade é que o Gatinho,

E você pode explicar

quando mija na almofada,

como é que ele sabia

vai depressa se esconder:

que ela ia esfriar?

sabe que fez coisa errada.

Ferreira Gullar, “um gato chamado Gatinho”, Editora
Salamandra,2000.http://www.antoniomiranda.com.br/
poesia_infantil/ferreira_gullar.html
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01. No verso “E você pode explicar”, o poeta conversa com
a) o gato.

b) o leitor.
c) a almofada.
d) a comida.
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02. “Só quando a temperatura”... a palavra destacada indica

a) causa
b) afirmação

c) tempo
d) negação
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03. No verso:“...que ela ia esfriar?”, o termo destacado refere-se a
a) pata
b) almofada

c) temperatura
d) comida
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