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Termos acessórios

► Vocativo → é um termo usado para chamamento ou
interpelação ao interlocutor no discurso direto, ou seja, é termo
discursivo, típico da oralidade, que não exerce função sintática na
oração.

Ex.:   Manuel tem razão quanto a esse assunto. 
sujeito simples

Manuel, tens razão. Estou errada. 
vocativo

Tu tens razão, Manoel. Estou errada.
vocativo



Termos acessórios

I – Adjunto adnominal → é um termo de valor adjetivo que
serve para especificar ou restringir o significado de um
substantivo (concreto ou abstrato), qualquer que seja a função
deste. As classes gramaticais que podem exercer essa função são
o artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo e a locução adjetiva. O
adjunto adnominal integra o mesmo sintagma que o substantivo
a que ele se refere.

sujeito simples VL pred.do sujeito
Ex.1:[As duas meninas de trança] [parecem] [bonecas].

(AA) (AA) (AA)
objeto direto

Ex.2: Guardo com carinho [meus livros antigos].
(VTD) (AA) (AA)



Termos acessórios

II – Adjunto adverbial → é o termo de valor adverbial que
denota alguma circunstância em relação ao fato expresso pelo
verbo, ou intensifica o sentido deste, de um adjetivo ou de um
advérbio.

Ex.1: [Aqui] [não] passa [mesmo] ninguém.
adj. adj. adj.
adv. adv. adv.

Ex.2: Maria é [muito] bonita.
adj. adverbial

Ex.3: [Felizmente], tudo acabou [muito] [bem].
adj.adv. adj. adj.

de oração adv. adv.



Termos acessórios

III – Aposto → é o termo de base nominal que se junta a um
substantivo, a um pronome, ou a um equivalente destes, a título
de explicação ou de apreciação.

a) Explicativo → vem sempre isolado por vírgulas, travessões ou
parênteses.

sujeito simples
Ex.: {Maria, [minha prima],} adora chocolate.

aposto

Minha prima, [a Maria], adora chocolate.
aposto



Termos acessórios

b) Designativo → não há pausa entre esse aposto (sempre um
substantivo próprio) e o substantivo comum a que se refere.

Ex.: {A rua [Gonçalves Dias]} é muito movimentada.
aposto

c) Enumerativo → vem sempre isolado por dois pontos ou
travessões.

Ex.1: {Tudo} o fazia lembrar-se dela: {[a manhã, os
pássaros, o mar, o azul do céu, as flores...]}

aposto

Ex.2: {Tudo - [a manhã, os pássaros, o mar, o azul do céu,
as flores...] -} o fazia lembrar-se dela.



Termos acessórios

d) Resumitivo → é expresso por um pronome indefinido (tudo,
nada, ninguém...) e resume os elementos de uma função sintática
composta.

sujeito composto
Ex.: {Os porcos do chiqueiro, as galinhas, os pés de bogari,    

tudo} parecia mais seguro do que antes.
aposto

OBS.: As ruas [de Paris] são bem iluminadas.      adjuntos
As ruas parisienses são bem iluminadas.    adnominais

A rua [Paris] concentra muitas lojas.
aposto especificativo (nome da rua)


