


Há duas funções adjetivas básicas: adjunto adnominal

e predicativo 

A elegante senhora desfilou. A senhora é elegante.

sujeito predicado sujeito predicado

Adjunto adnominal Predicativo do sujeito



Os adjuntos adnominais podem ser expressos por adjetivos( e 

locuções  adjetivas), artigos, pronomes adjetivos e numerais 

adjetivos. 

Artigo substantivo

Pronome 
substantivo

Pronome 
adjetivo

adjetivo

Numeral 
substantivo

Numeral 
adjetivo

Adjunto adnominal

Adjunto adnominalNúcleo



“ o pobre menino rico”

Adjetivos antagônicos

Na ordem convencional, o adjetivo aparece posposto ao substantivo;

no entanto,quando deslocado sofre algumas mudanças semânticas

e podemos estabelecer a seguinte regra geral: posposto,o adjetivo

assume a sua significação primeira, a denotativa; anteposto, ele

assume nova significação, a conotativa.

?



O menino pobre O pobre menino.

Adjetivo na ordem convencional.

Valor semântico denotativo: “ sem 

recursos , sem dinheiro”.

Adjetivo deslocado.

Valor semântico conotativo:

“digno de lástima, que inspira

compaixão



Galãs globais conquistam 
público e patrocínio nas 
Paixões de Cristo

Na capital paraibana, os
globais dobraram o
público.Atualmente são
cerca de 20 mil pessoas
na encenação gratuita,
organizada pela prefeitura
e governo estadual. “Os
globais também facilitam
o
patrocínio.O patrocinador
quer saber quem vem
para liberar a verba”, diz o

coordenador ,Antônio
Alcântara.



Globais galãs

Adjetivo

Substantivo

Caracteristica do todo que vale

para designar esse todo



É o que ocorre em:

A global Cláudia Raia.

atriz global  (o termo Cláudia Raia funciona como aposto

especificativo) 

O meritíssimo                                 o compacto

juiz meritíssimo

disco compacto



Salva por um motorista de táxi 

Um dia de cão ladra,mas não morde.Saí ontem de casa com esta auto-

confiança ridícula para encarar a Avenida Brasil em direção ao trabalho

Durou pouco minha valentia.Na Penha, o cão já tinha a cara feia do 

capeta.

Olhar para a pista central comprida,às 8h,dava um desânimo danado.

Os carros mal se moviam e a gente via lá longe um horizonte nublado

pela fumaça e pelo calor causticante.

(...)

Carla Rocha
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 Dia cão = dia infame

 O dia é como um cão: ladra ,mas não 

morde.

 O dia é um cão: ladra,mas não morde,

 O dia cão ladra,mas não morde.  



Característica comum

Característica comum

entre dois conceitos

In
fa

m
e

dia cão



No meio do texto acima, essa associação metafórica chega 

ao ápice em “ Na penha, o cão já tinha a cara feia do capeta.”, em que

a palavra dia é substituída pela palavra cão.


