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                                     TERMOS ACESSÓRIOS DA ORAÇÃO  

                       ADJUNTO ADNOMINAL E ADJUNTO ADVERBIAL  

                  

TERMOS ACESSÓRIOS DA ORAÇÃO 

 

Existem termos que, apesar de dispensáveis na estrutura básica da oração, são importantes para a 

compreensão do enunciado porque acrescentam informações novas: especificam um nome ou 

indicam uma circunstância do verbo.  

 

ADJUNTO ADNOMINAL 

 

É o termo que acompanha o nome (substantivo) procurando caracterizá-lo, determiná-lo ou 

individualizá-lo. 

  

       
 
O adjunto adnominal é representado na oração pelas seguintes classes gramaticais: 

 

artigo: o, a, um, uma...    

 

numeral: dois, três, quatro, primeiro, segundo, terceiro... 

 

adjetivo: estranha, brancas, pequeno... 

 

pronome adjetivo: meu, teu, seu, esta, essa, aquela, algum, nenhum... 

(pronome adjetivo é a palavra variável que, como o artigo e o numeral, acompanha o substantivo) 

 

locução adjetiva: de couro, de pano, da 6ª série, com febre... 

 

 

ADJUNTO ADVERBIAL 

 

É o termo que se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio, indicando-lhe uma circunstância.  

O adjunto adverbial pode ser constituído de: advérbios, locuções ou expressões adverbiais. 
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Classificação do adjunto adverbial 
 

Os adjuntos adverbiais classificam-se de acordo com a circunstância que expressam. São muitos, 

portanto, os tipos de adjunto adverbial: 

 

Advérbios   

Afirmação sim, deveras, certamente, efetivamente, 

incontestavelmente, realmente 

Dúvida Talvez, decerto, porventura, acaso, quiçá, 

provavelmente, possivelmente 

Intensidade Muito, pouco, bastante, mais, menos, 

demais, tanto, tão, quão, meio, todo, 

excessivamente, demasiadamente 

Lugar (onde?) Aqui, ali, aí, cá, lá, atrás, perto, longe, 

abaixo, acima, adiante, dentro, fora, além 

Modo (como?) Bem, mal, assim, apenas, depressa, 

devagar e a maior parte dos que terminam 

em –mente: calmamente, tristemente, 

educadamente, propositadamente, 

rapidamente 

Negação Não, absolutamente, nunca, jamais, 

tampouco 

Tempo (quando?) Hoje, amanhã, ontem, breve, logo, antes, 

depois, agora, já, sempre, nunca, jamais, 

cedo, tarde, outrora, diariamente, 

anualmente, antigamente, novamente 
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Locução adverbial 

Afirmação com certeza, sem dúvida, de fato 

Dúvida por certo, quem sabe 

Intensidade por completo, de muito, de pouco, de 

todo, em demasia, em excesso  

Lugar (onde?) à distância de, de longe, em cima, em 

volta, à direita, à esquerda, ao lado, para 

dentro 

Modo (como?) a pé, às cegas, às claras, à vontade, à toa, 

às pressas, ao léu, passo a passo, às 

escondidas, aos poucos, desse jeito, frente 

a frente, lado a lado, de cor, em vão 

Negação de forma alguma, de jeito nenhum, de 

modo algum, 

Tempo (quando?) de repente, à noite, à tarde, de manhã, de 

vez em quando, hoje em dia, às vezes, de 

quando em quando, a qualquer momento, 

de tempos em tempos, em breve  

                       

 

 

  


