
 

 

Diferenças entre complemento nominal e adjunto adnominal 

 

O complemento nominal é sempre iniciado por preposição; o adjunto adnominal pode, ocasionalmente, ser iniciado 

por preposição. Como distinguir um termo do outro? 

 

Os critérios a seguir estabelecem as diferenças entre esses dois termos. Empregue-os na ordem em que são 

apresentados, isto é, só utilize um dos critérios, se o anterior não for aplicável ao caso. 

 

1º critério – Aplicável quando o nome exprime uma ação. 

 

 Se o termo em estudo é o agente da ação – adjunto adnominal 

 Se o termo em estudo é o paciente/alvo da ação – complemento nominal 

 

Ex.: A acusação do vereador foi considerada uma ofensa ao prefeito. 

- “do vereador”: adjunto adnominal (indica o agente; ele praticou a ação) 

- “ao prefeito”: complemento nominal (indica o paciente; ele foi ofendido) 

 

2º critério – Aplicável quando o nome é adjetivo ou advérbio. 

 

 Se o termo é um adjetivo ou advérbio, o termo em estudo funciona, necessariamente, como complemento 

nominal. 

  

Exemplos: 

Seu amigo está descontente com nossa atitude. (descontente = adjetivo) CN 

A fazenda ficava bem longe da cidade. (longe = advérbio) CN 

 

Observação: O adjunto adnominal nunca se refere a adjetivo nem advérbio. 

 



 

 

3º critério – Aplicável quando o nome é substantivo concreto. 

 

 Se o nome é um substantivo concreto, o termo em estudo atua, sempre, como adjunto adnominal. 

 

Ex.: As casas de nossa rua tinham quintais com canteiros e árvores.  (Adjuntos adnominais) 

(casas e quintais – substantivos concretos) 

 

Observação: O complemento nominal nunca se refere a substantivo concreto. 

 

4º critério – Critério complementar. 

 

 Se o termo em estudo exprime ideia de posse, ele é sempre adjunto adnominal. 

 

Exemplos:  

O medo dos médicos é que a epidemia se espalhe por toda a região.  

(Adjunto adnominal – indica posse: medo que os médicos têm) 

 

Ele se angustiava com as preocupações do filho.  

(Adjunto adnominal – exprime posse) 

 

 

Fonte: Aprender e praticar – Mauro Ferreira 

 


