
 

 

 

 

APOSTO ESPECIFICATIVO OU ADJUNTO ADNOMINAL? 

 

Para diferenciarmos com precisão e segurança o aposto especificativo e o adjunto 

adnominal seguiremos algumas regrinhas fundamentais. 

APOSTO ESPECIFICATIVO: 

Para identificar o aposto especificativo, observa-se 2 importantes critérios: 

1º Substituir o núcleo do sujeito pelo aposto e se necessário acrescentar mais alguma 

informação. Se a frase permanecer coerente, ocorrerá aposto. 

2º Em alguns casos admite-se a retirada da preposição mantendo a coerência da frase, 

pois ela será uma partícula expletiva ou de realce. 

Ex.: 

A cidade de Nova York foi devastada pelo vendaval. 

Nova York foi devastada pelo vendaval – o sentido permanece coerente 

 

O Imperador Hiroito foi preso ontem. 

Hiroito foi preso ontem - o sentido permanece coerente 

 

O mês de junho será de muita chuva. 

Junho será de muita chuva - o sentido permanece coerente 

 

A cidade de Curitiba é muito jovem. 

Curitiba é muito jovem - o sentido permanece coerente 

 

O rio Amazonas é o maior rio do mundo. 

Amazonas é o maior rio do mundo. - o sentido permanece coerente 

 

O rei Pelé é o melhor jogador de todos os tempos. 

Pelé é o melhor jogador de todos os tempos. - o sentido permanece coerente 

 

A cidade de Manaus tem um teatro lindo. 

Manaus tem um teatro lindo. - o sentido permanece coerente 

 

Durante o carnaval a cidade de Salvador fica cheia de gente. 

Salvador fica cheia de gente. – o sentido permanece coerente 

 

A professora Vera trará mais exercícios. 

Vera trará mais exercícios. - o sentido permanece coerente 

 

 



 

 

 

No mês de fevereiro faz muito calor. 

Fevereiro faz muito calor. - o sentido permanece coerente 

 

O colégio de Santa Rita é muito bom. 

Santa Rita é muito bom. - o sentido permanece coerente 

 

A praça da República está repleta de pombos. 

 

A ilha de Marajó tem muitos pássaros. 

Marajó tem muitos pássaros. - o sentido permanece coerente 

 

A cidade do Recife é bonita. 

Recife é bonita. - o sentido permanece coerente 

 

O bairro de Copacabana é lindo. 

Copacabana é lindo. - o sentido permanece coerente 

 

ADJUNTO ADNOMINAL: 
 

No adjunto adnominal, os dois critérios utilizados para identificar o aposto não 

funcionam com o adjunto.  

 

Para identificar o adjunto adnominal, observa-se 4 importantes critérios: 

1º especifica o termo. 

2º pode ser representado por locução adjetiva. 

3º  pode apresentar o agente da ação 

4º  indica posse 

 

O frio de Nova York. (locução adjetiva) 

O frio Nova-iorquino. 

 

A pomba do Imperador. (posse) 

A pomba dele. 

 

As festas de junho. (locução adjetiva) 

As festas juninas. 

 

Folha de coqueiro. (especificação) 

 

A construção do engenheiro. (agente) 

O engenheiro constrói. 

 

 



 

 

 

A marcha dos soldados. (agente) 

Os soldados Marcham. 

 

Doce de leite. (locução adjetiva) 

Doce lácteo. 

 

Homem de coragem. (locução adjetiva) 

Homem corajoso. 

 

 

Espeto de pau. (especificação) 

 

Café da manhã. (locução adjetiva) 

Café Matinal. 

 

Animais do mar. (locução adjetiva) 

Animais marinhos. 

 

Cor do céu. (locução adjetiva) 

Cor celeste. 

 

A chegada do presidente. (agente) 

O presidente chega. 

 

Corrida de javalis . (agente) 

Os javalis correm. 

 

A queda da bolsa. (agente) 

A bolsa caiu. 

 

O orgulho dos infelizes. (agente) 

Os infelizes são orgulhosos. 

 

A impaciência dos apressados. (agente) 

Os apressados são impacientes. 

 

A chegada do frio. (agente) 

O frio chegou. 

  

Foi notável a velocidade dos atletas. (agente) 

Os atletas são velozes. 

 

Loja de brinquedos. (especificação) 



 

 

 

Bola de sabão. (especificação) 

 

Panela de ferro. (locução adjetiva) 

Panela férrea. 

 

Estante de madeira. (locução adjetiva) 

Estante lígnea. 

 

Mulher de coragem. (locução adjetiva) 

Mulher corajosa 

 

Livro da Maria. (posse) 

Livro dela. 

 


