Associações morfológicas e sintáticas
Morfologia
Advérbio
Artigo
Adjetivo
Pronome
Numeral

Sintaxe
Adjunto adverbial
Adjunto adnominal
Adjunto adnominal, Predicativo
Adjunto adnominal, Sujeito, Objetos
Adjunto adnominal, Sujeito, Objetos

Importante:
 Adjunto adnominal é o que restou no sintagma depois de se destacar o núcleo dele.
 Complemento nominal é termo ligado por preposição, como Objeto Indireto. A diferença:
Complemento Nominal
Completa um nome (substantivo ou adjetivo)

Objeto Indireto
Completa um verbo.

 Predicativo do objeto é sempre uma característica circunstancial e fica sozinho no
sintagma.
 Adjunto adnominal pode ser confundido com Complemento Nominal e com Predicativo
do objeto. A diferença:

Adjunto adnominal
Não é fundamental para o
sentido básico da oração.
Apresenta ideia de ser o
agente da ação expressa
pelo nome. (Exemplo: amor
de pais.)
(Tipo de...)

Complemento nominal
É fundamental para o
sentido
básico
da
oração. Apresenta ideia
de ser o paciente da
ação expressa pelo
nome. (Exemplo: amor
aos pais.)

Predicativo do objeto
É a característica recebida
pelo nome após uma ação; é o
resultado
dessa
ação.
(Exemplo: Considerei esse
livro interessante. Interessante
foi a característica recebida
após a leitura do livro.)

 Pronomes oblíquos como objetos:
O (s) / a(s)
Lhe (s)
Me, te, se, nos, vos

Sempre funcionam como objeto direto
Sempre funcionam como objeto indireto
Ora funcionam como objeto direto, ora como
objeto indireto. Depende da transitividade do
verbo.
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 Classificação (predicação/ transitividade) dos verbos:

Verbo
Transitivo
Direto

Verbo
Transitivo
Indireto

Verbo
Transitivo
Direto
e
Indireto
Pede
Pede
Pede
dois
complemento e complemento e complementos e
liga-se a ele liga-se a ele liga-se a um
sem
com
deles
sem
preposição.
preposição.
preposição e a
outro
com
* Presente em
* Presente em preposição.
Predicado
Predicado
Verbal e
Verbal.
* Presente em
Predicado
Predicado
Verbo-Nominal.
Verbal e
Predicado
Verbo-Nominal.

Verbo
Intransitivo

Verbo de Ligação

Não
pede Pede sempre uma
complemento. característica,
um
estado:
ser, estar,
parecer, ficar, andar,
* Presente em permanecer, tornarPredicado
se, viver, virar.
Verbal e
Predicado
* Presente em
VerboPredicado Nominal.
Nominal.
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