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DEFINIÇÃO 

Termos acessórios da oração são os que 
desempenham na oração uma função 
secundária, qual seja a de caracterizar um ser, 
determinar os substantivos, exprimir alguma 
circunstância. 

São eles; 

A) Adjunto adnominal; 

B) Adjunto adverbial e 

C) Aposto. 

 



1) ADJUNTO ADNOMINAL 

É o termo que caracteriza ou determina os substantivos.  

Exemplo:  

Meu irmão veste roupas vistosas. 

Obs; O adjunto adnominal pode ser expresso: 

 

Pelos adjetivos:  água fresca;terra fértil 

Pelos artigos : o mundo; as ruas ; um rapaz 

Pelos pronomes adjetivos: nosso tio; este lugar;pouco 
sal; país cuja nação. 

Pelos numerais : dois pés; quinto ano; capítulo sexto. 

 

 

 



 Pelas locuções adjetivas: exprimem qualidade, posse 
origem , fim etc.  

     Exemplo: Presente de rei; livro do mestre; sala de aula; fio 
de aço; homem sem escrúpulos. 



2) ADJUNTO ADVERBIAL 

É o termo que exprime uma circunstância ( de tempo, 
lugar, modo, companhia etc.) ou, em outras palavras, que 
modifica o sentido de um verbo, de adjetivo ou de um 
próprio advérbio.  

 

Exemplo: 

‘”Meninas numa tarde brincavam de roda na praça” 
(Geraldo França de Lima)  

 



O adjunto adverbial é expresso: 

 Pelos advérbios 

Exemplo: 

Cheguei cedo. 

Maria é mais alta. 

Moramos aqui. 

Ande devagar. 

Não durma ao volante. 

Volte bem depressa. 

  Pelas locuções ou expressões adverbiais: 

Ás vezes viajava de trem. 

Compreendo sem esforço. 

Sai com o pai. 

Escureceu de repente . 

 

 



3) APOSTO 

 É uma palavra ou expressão que explica ou esclarece, 
desenvolve ou resume outro termo da oração. 

Exemplo: 

 

D. Pedro II, imperador do Brasil,  foi um monarca sábio. 

Nicanor, ascensorista do prédio , morreu. 

Casas, pastos, árvores, tudo foi destruído.  

Dois países sul-americanos, isto é, Bolívia e Paraguai 
ganharam o campeonato. 

 



4)VOCATIVO 

 (Do latim vocare=chamar) é o termo ( nome, título, 
apelido) usado para chamar ou  interpelar a pessoa, o 
animal ou coisa personificada a que nos dirigimos:  

Exemplos: 

Meninos, vocês por aqui! 

Mamãe, cheguei. 

“ Voltam para a floresta, seus antropófagos!” ( Rubem 
Braga” 

Eh! Rapazes, isto são horas? 

Compadre, que prazer! 



EXERCÍCIOS  
1)  Distinção entre complemento nominal  e adjunto 
adnominal 

(1)  Adjunto adnominal    (2) Complemento nominal 

 

(   ) O assalto à casa foi traçado por mim. 

(   ) Márcia tinha grande amor  à tia.  

(   ) A confiança nos alunos era grande. 

(   )  A confiança dos alunos era grande. 

(   ) A invenção do cientista chocou o mundo. 

(   ) A invenção da bomba atômica chocou o mundo. 

(   )  Vivia cheio de esperanças. 

(   ) Filme de terror é proibido para crianças. 

(   )A crítica ao político foi hábil e imediata. 



(  ) Agiu contrariamente aos interesses da maioria. 

(  )A multidão revoltada quebrou o portão do estádio.  

(  )A violência foi prejudicial ao time. 

(  )O desrespeito a um militar pode trazer sérias 
consequências. 

(  ) O desrespeito de um militar pode trazer sérias 
consequências.  

(  )A descoberta da vacina salvou muitas vidas. 

(  ) A resposta do aluno ao professor foi correta. 

(  ) Este filme é impróprio para menores. 

(  )A dedicação do rapaz aos estudos era espantosa. 

(  )Nada diremos relativamente a esse fato. 

 



   2) Destaque os adjuntos adnominais das frases abaixo e 
indique, por meio de setas, o termo nominal que eles 
determinam: 

A) Duas chuvas fortes destruíram os meus vasos de flores. 

B) Seus melhores amigos o abandonaram quando estava 

em dificuldade. 

C) As velhas árvores da avenida serão cortadas e 

substituídas para evitar possíveis quedas e acidentes. 

D) A eleição presidencial de domingo provocou alterações 

no mercado financeiro mundial. 

 

 

 



E) Muitos moradores dos grandes centros viajem para 

cidades interioranas em busca de descanso. 

F) O animado cordão carnavalesco saiu para as ruas da 

íngreme cidade. 

G) Tratava-se de uma velha grande, magra, imponente e 

morena. 

H) Afirmou um importante futebolista argentino que o bom 

jogador tem de usar os dois pés. 


