
 

Aula 
49A Adjunto Adnominal e Complemento Nominal 

Na sintaxe, encontramos alguns termos que são utilizados como acessórios 
na construção de uma oração, para acrescentar informações ou complementar o 
significado de determinadas palavras. Dentre estes termos temos: 

ADJUNTO ADNOMINAL 

É o termo da oração que se refere a um substantivo, com a função de 
determiná-lo ou caracterizá-lo (função típica do adjetivo ou de palavras com valor 
de adjetivo). As palavras que funcionam como adjunto adnominal. sempre 
concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. 
                                                   Sujeito                                                                     Predicado 

Ex.: Aqueles dois meninos estudiosos / tiraram uma belíssima nota 
              adj. adn.     adj. adn.     Núcleo               adj. adn.                  Verbo     adj. adn.      adj. adn.          Núcleo  
                                                 do Sujeito                                                                                                      do objeto 

O adjunto adnominal pode ser constituído por: 

Artigo. Ex.: O menino chegou. / Uma sacola rasgou. 
Numeral adjetivo. Ex.: Dois meninos chegaram. / Três sacolas rasgaram. 
Pronome adjetivo Ex.: Aqueles meninos chegaram. / Minha sacola rasgou. 
Adjetivo. Ex.: Meninos tristes chegaram. / Sacola fraca rasga. 
Locução adjetiva. Ex.: Meninos do interior chegaram. / Sacola de mercado rasga. 

Atenção: O adjunto adnominal pode também ser representado por uma oração 
Ex.: O homem que trabalha / progride. (= O homem trabalhador progride.) 
                            Sujeito                          Predicado 

COMPLEMENTO NOMINAL 

Complemento nominal é o termo da oração que se liga a um substantivo 
abstrato, adjetivo ou advérbio, sempre por meio de preposição, com a função de 
completar seu sentido. 

Ex.: A necessidade de alimentos era evidente. (necessidade de quê?) 
Ex.: Este remédio é prejudicial ao organismo. (prejudicial para quem?) 
Ex.: O diretor agiu favoravelmente aos alunos. (favoravelmente para quem?) 

O núcleo do complemento nominal é geralmente representado por um substantivo, 
como visto os exemplos acima, ou uma expressão com valor de substantivo (Igual a “Isso”). 

Ex.: Eu tenho a obrigação de fazer provas. (obrigação “disso” = de + isso) 
Ex.: Praticar esportes é essencial para ser saudável. (essencial para isso) 
Ex.: Ele falou especificamente sobre ir pescar. (especificamente sobre isso) 

 
01. Leia a tirinha abaixo e responda. 

 
a) Em “Escada do sucesso” temos um adjunto adnominal ou um complemento 
nominal? Explique sua resposta. 
b) Em “medo de altura” temos um adjunto adnominal ou um complemento 
nominal? Explique sua resposta. 
02. Leia as frases abaixo e diga se o termo sublinhado é um adjunto adnominal 
ou um complemento nominal. 

a) O fumo é prejudicial à saúde. 
b) A resolução do exercício estava correta. 
c) Pessoas infelizes não sentem saudade. 
d) O famoso vídeo de terror está no Youtube. 
e) A pobre moça perdeu a vontade de viver. 
f) Ele levava uma vida de rei. 

g) Todos tinham medo do professor. 
h) Jornais da cidade confirmaram aqueles fatos. 
i) O medo da criança preocupava a mãe. 
j) Eles lutaram incansavelmente pela vitória. 
k) Todos aguardavam a presença do senador. 
l) As pessoas que passavam viram o incêndio 

03. Substitua as orações destacadas por adjuntos adnominais: 
a) Compramos um eletrodoméstico que não tem utilidade. 
b) Uma pessoa que sempre diz mentiras não é digna de confiança. 
c) Alguns alunos que estudavam tinham uma letra que não se podia ler. 
d) O assunto da reunião foi sobre as pessoas que não estavam presentes. 
e) A recepção está repleta de pessoas que não têm paciência. 

04. Retire das frases abaixo somente o complemento nominal. 
a) A tempestade causou a destruição da ponte. 
b) Os supervisores fizeram o estudo dos materiais recolhidos no laboratório. 
c) As pessoas idosas têm necessidade de carinho e atenção. 
d) A seca prolongada provocou intensos prejuízos à lavoura. 
e) As crianças de hoje devem ter muita confiança no futuro. 

05. Complete as frases abaixo com complementos nominais. 
a) Todos os alunos estudiosos estão aptos (XXX). 
b) Na Câmara, os deputados discutiam a necessidade (XXX). 
c) Durante a reunião, os sócios do clube fizeram a reivindicação (XXX). 
d) Pelas suas obras, minha confiança (XXX) é muito grande. 


