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E X E R C Í C I O S  D E

Adjunto Adnominal X 
Complemento Nominal



É expressamente proibido cópia, venda, 
publicação e distribuição do conteúdo ofe-
recido. A utilização para qualquer outro 
fim está expressamente proibida por lei e 
pode resultar em penas civis e criminais.

Atenção
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Adjunto Adnominal X Complemento Nominal

Se eu contar para você que a minha maior dúvida, na época da faculdade, era diferenciar adjunto 
adnominal e complemento nominal, você vai acreditar? Pois é, realmente essa diferença era a 
pedra no meu sapato, mas consegui resolver essa questão com muito estudo. 

Hoje estou aqui para ajudar você a entender o que é adjunto adnominal e complemento nominal. 
E, claro, entender a diferença entre esses termos.

ADJUNTO ADNOMINAL é um termo que acompanha substantivo (concreto ou abstrato). O ad-
junto adnominal pode ou não ter preposição, tem valor agente e pode indicar posse. 

Os termos que podem exercer a função de adjunto adnominal são: 

•	 Pronome Adjetivo
•	 Locução Adjetiva
•	 Adjetivo
•	 Numeral Adjetivo
•	 Artigo

Obs.: Lembre-se do nome mnemônico PLANA. 

COMPLEMENTO NOMINAL é um termo que acompanha substantivo abstrato, adjetivo ou ad-
vérbio, tem preposição obrigatória e tem valor paciente. 

Segue um quadro para facilitar a sua vida:

ADJUNTO ADNOMINAL COMPLEMENTO NOMINAL

•	 Substantivo concreto ou 
abstrato

•	 Pode ou não ter preposição
•	 Tem valor agente
•	 Pode indicar posse

•	 Substantivo abstrato
•	 Adjetivo
•	 Advérbio
•	 Preposição obrigatória
•	 Tem valor paciente
•	 Nunca indica posse

Vale lembrar que substantivos abstratos são aqueles que exprimem sentimento, ação, qualidade 
ou estado (SAQE) e substantivos concretos são aqueles que expressam seres de existência inde-
pendente. Alguns exemplos: 

•	 Substantivo concreto – mesa, homem, cachorro, uva, Brasil, chuva, fada. 
•	 Substantivo abstrato – alegria, paciência, amor, felicidade, inveja, viagem.
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É preciso analisar o contexto para entender se a frase tem um substantivo concreto ou abstrato. 
Exemplos:

•	 A aliança dos noivos foi levada em uma cestinha. (substantivo concreto)
•	 Eles fizeram uma aliança tática com partidos de fora. (substantivo abstrato)

Vamos ver como tudo isso funciona na prática! 

ADJUNTO ADNOMINAL 

Sabendo que o adjunto adnominal é um termo que acompanha um substantivo, o primeiro passo 
é identificá-lo na frase. Sugiro que você sublinhe o substantivo. A partir daí, todos os termos que 
se referirem a ele serão adjuntos adnominais.

Exemplos: 

•	 A camisa amarela está velha.

“Camisa” é substantivo e todos os termos que se referem a ele são os adjuntos adnominais (a, 
amarela).

•	 Os meus três filhos receberam um prêmio. 

“Filhos” e “prêmio” são substantivos e todos os termos que se referem a eles são os adjuntos 
adnominais (os, meus, três / um)

•	 O computador do aluno está com defeito.

“Computador” é substantivo e todos os termos que se referem a ele são os adjuntos adnomi-
nais (o, do aluno). Note que, nesse caso, há um valor de posse (o computador pertence ao 
aluno, é dele). 

Atenção! Não confunda classe gramatical com função sintática. Quando falamos de adjunto ad-
nominal, estamos nos referindo à função sintática. São duas áreas diferentes: morfologia e sintaxe. 

Pegando os exemplos acima, observe o quadro abaixo: 

CLASSE GRAMATICAL

(morfologia)

FUNÇÃO SINTÁTICA

(sintaxe)

a Artigo definido Adjunto Adnominal

amarela Adjetivo Adjunto Adnominal

os Artigo definido Adjunto Adnominal

meus Pronome possessivo Adjunto Adnominal

três Numeral Adjunto Adnominal

um Artigo indefinido Adjunto Adnominal

o Artigo definido Adjunto Adnominal

do aluno Locução Adjetiva Adjunto Adnominal
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COMPLEMENTO NOMINAL

Sabendo que o complemento nominal é um termo que acompanha substantivo abstrato, adjeti-
vo ou advérbio, vamos aos exemplos: 

•	 Ele fez uma rápida leitura do jornal. 
“Leitura” é um substantivo abstrato e o termo que se refere a ele é um complemento no-
minal (do jornal). 

•	 Meu marido estava consciente de tudo. 
“Consciente” é um adjetivo e o termo que se refere a ele é um complemento nominal (de 
tudo). 

•	 O médico mora perto do hospital. 
“Perto” é um advérbio e o termo que se refere a ele é um complemento nominal (do hos-
pital). 

Obs.: Observe que a preposição é obrigatória nos complementos nominais. 

A grande dificuldade em reconhecer o adjunto adnominal e o complemento nominal é quando 
o termo preposicionado está ligado a um substantivo abstrato. 

Veja o exemplo:

•	 O amor dos pais é imprescindível.
E agora? O termo “amor” é um substantivo abstrato, portanto o termo preposicionado 
“dos pais” pode ser ADN ou CN. Será mesmo?

Lembra que, no primeiro quadro, escrevi que o adjunto adnominal tem valor agente e o 
complemento nominal tem valor paciente? Chegou a hora de usar essas informações. 
Observe: 

•	 O amor dos pais é imprescindível. 
Nesse exemplo, os pais amam ou são amados? Os pais amam. “Os pais” realizam a ação 
de amar (valor agente), portanto o termo “dos pais” é um adjunto adnominal. 

•	 O amor aos pais é imprescindível. 
Nesse exemplo, os pais amam ou são amados? Os pais são amados. “Os pais” recebem 
amor (valor paciente), portanto o termo “dos pais” é um complemento nominal.
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Em certos casos, pode haver ambiguidade na análise sintática: 

•	 A matança dos índios não pode ser esquecida.
Se interpretarmos que os índios mataram, ou seja, que eles realizaram a ação de matar, 
eles têm valor agente, por isso temos um adjunto adnominal.

•	 A matança dos índios não pode ser esquecida.
Se interpretarmos que os índios foram mortos, ou seja, alguém matou os índios, eles têm 
valor paciente, por isso temos um complemento nominal.

DICA: 
           AGENTE - ADJUNTO ADNOMINNAL 
           PACIENTE - COMPLEMENTO NOMINAL 
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EXERCÍCIOS

1. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado é um adjunto adnominal:

a. Os alunos atrasados não puderam fazer a prova.

b. Aqueles jovens fizeram a maior bagunça na festa.

c. Os pacientes estão melhorando pouco a pouco.

d. A enfermeira foi homenageada pela equipe do hospital.

e. Dois jogadores entraram no campo machucados. 

2. Todos os termos sublinhados são adjuntos adnominais em:

a. O resultado do exame deixou a mulher apreensiva.

b. Ele lhe mandou um forte abraço.

c. Os seres humanos vivem em sociedade.

d. Resolvemos uma questão difícil.

e. Os ensaios da banda são feitos semanalmente.

3. O termo sublinhado é complemento nominal em:

a. O caderno da aluna estava todo desorganizado.

b. A cadeira de ferro é muito resistente. 

c. Um momento cheio de ternura instalou-se entre nós.

d. Comemos um biscoito de chocolate. 

e. Infelizmente a casa de Pedro não existe mais.

4. Classifique sintaticamente os termos sublinhados: ADN ou CN. 

a. O professor verificou o cálculo do aluno. (      ) 

b. O medo da população é inevitável. (      )

c. A água da chuva foi importante para a plantação.  (      )

d. Estamos orgulhosos de vocês. (      )

e. Comprei um brinco de ouro. (      )
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Gabarito comentado
1. Letra a 

O termo “atrasados” vem ao lado de um nome, o substantivo “alunos”, por isso é um adjunto 
adnominal. Todos os outros termos sublinhados são substantivos. 

2. Letra d

Os termos “uma” e “difícil” são adjuntos adnominais, pois eles vêm ao lado de um nome, o 
substantivo “questão”.  

3. Letra c

“De ternura” vem ao lado do adjetivo “cheio”, por isso temos um CN. Em todos os outros 
exemplos, o termo preposicionado vem ao lado de substantivos concretos, por isso todos são 
adjuntos adnominais. 

4. a. Sentido agente (o aluno fez o cálculo). – ADN

b. Sentido agente (a população sente medo). – ADN

c. Vem ao lado de um substantivo concreto (água). – ADN

d. Vem ao lado de um adjetivo (orgulhosos). – CN

e. Vem ao lado de um substantivo concreto (brinco). – ADN

5. Letra b

Adjunto adnominal é um termo que qualifica o substantivo e pode ou não vir regido de pre-
posição.

6. Letra d

Cuidado para não confundir complemento nominal com objeto indireto. Ambos têm prepo-
sição obrigatória, mas o CN refere-se a um nome e o OI refere-se a um verbo. Note que, na 
letra d, o termo “à sociedade” refere-se ao adjetivo “úteis”. Em todos as outras frases, o termo 
preposicionado é OI, pois faz referência a verbo. 

7. Letra e

“Da família” é adjunto adnominal, pois é um termo agente. É a família que sente carinho, a 
família realiza a ação. Temos complemento nominal em todas as outras frases: em virtudes, ao 
organismo, de suas ideias, com o seu pensamento.  

8. Na letra a, temos um adjunto adnominal, pois é o marido que dá a resposta, ele é um termo 
agente. O marido realiza a ação. Na letra b, temos um complemento nominal, pois o marido 
sofre a ação, ele recebe a resposta. O marido é um termo paciente. 

9. Letra c
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