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Comi delicioso almoço e sobremesa.
Comi deliciosa sobremesa e almoço.
* Os esforçados José e Maria.

              

Adjunto Adnominal Anteposto



Comi almoço e sobremesa deliciosa.
Comi sobremesa e almoço delicioso.
*Comi sobremesa e almoço deliciosos.

              

Adjunto Adnominal Posposto



Julgo culpado pela derrota o treinador e os
jogadores .
Julgo culpados pela derrota o treinador e os
jogadores .

              

Predicativo do Objeto Anteposto



*Julgo o treinador e os jogadores culpados
Pela derrota .

              

Predicativo do Objeto Posposto



Sujeito anteposto:
A casa e o quintal estavam abandonados.

              

Predicativo do Sujeito



Sujeito posposto:
Estavam abandonados a casa e o quintal.
*                      abandonada a casa e o quintal.

              

Predicativo do Sujeito



Ele escreveu uma história infanto-juvenil.
Ele escreveu duas histórias infanto-juvenis.
Minha tia é afro-brasileira.
Meu tio é afro-brasileiro.

              

Adjetivos Compostos



Forma simples:
Maria tem duas saias vermelhas.
José tem dois casacos verdes.

              

Cores



Atenção:
Maria tem duas saias laranja.
José tem dois casacos cinza.
Maria tem duas saias cor de laranja.

              

Concordância Nominal 



Maria tem duas saias azul-claras.
José tem dois casacos verde-escuros.

              

Forma Composta



Atenção:

Maria tem duas saias azul-piscina.
José tem dois casacos verde-oliva.

Exceções:
azul-celeste  e  azul-marinho

              

Concordância Nominal 



Ela mesma resolveu a questão.
Elas mesmas resolveram a questão.

Ela própria resolveu a questão.
Elas próprias resolveram a questão.

              

Mesmo – Próprio 



Segue anex     ao currículo a fotografia.
Seguem anex     às notas fiscais os relatórios.
Por favor, leia as informações anexas.

              

Anexo – Incluso  



A aluna disse muito obrigada.
As alunas disseram muito                                 .
Paulo está quite com o serviço militar.
Estamos quites com o serviço militar.

              

Obrigado – Quite 



Crime de lesa-pátria.
Crime de lesa-patriotismo.

Nossas casas ficam longe daqui.
Viajaram por longes terras.

              

Lesa – Longe  



A criança ficou só, em casa.
As crianças ficaram sós, em casa.
Maria quis fica a sós.
Maria e José quiseram ficar a sós.

              

Só – Sós – A sós



“Essas decisões, por si sós, repercutem
intensamente.”
“Essa decisão, por si só, repercute
intensamente.”

Só queremos descansar.

              

Só – Sós – A sós



Adjetivo:

Comprei livros caros/baratos.
Os livros estão caros/baratos.
As passagens ficaram caras/baratas.

              

Caro – Barato



Advérbio:
Paguei caro/barato os livros.
Os livros custam caro/barato.
As passagens custaram caro/barato.

              

Caro – Barato



Advérbio:
Elas estavam bastante nervosas.
Conversamos bastante.
Viajávamos bastante felizes.

              

Bastante 



Pronome indefinido:
Havia bastantes pessoas na festa.
Resolvemos bastantes questões.

Adjetivo:
Havia provas bastantes para incriminá-lo.

              

Bastante



Advérbio:
As faxineiras estão meio cansadas.
Ela está meio atrasada.
A porta está meio aberta.

              

Meio



Usei apenas meia folha.
Bebemos meia garrafa de vinho.
Ele fala por meias palavras.

              

Numeral



Justiça é necessário.
Sopa é bom.
Entrada de estranhos é proibido.
É proibido entrada de estranhos.

              

É necessário – É bom – É proibido …



As roupas estavam todas molhadas.
Nós estávamos todos molhados.

* As roupas estavam todo molhadas.

              

Todo – Advérbio



Ficam autorizadas as visitas aos enfermos.
Resolvidas as questões, partiremos.
Concluídos os relatórios, partimos.
* Eles haviam dado a ordem.
A ordem havia sido dada por eles.

              

Particípio



Preciso de respostas o mais claras possível.
*Preciso de respostas as mais claras 
possíveis.
Traga cervejas tão geladas quanto possível.

              

Possível



As polícias civil e militar reuniram-se.
A polícia civil e a militar reuniram-se.

Numerais ordinais + substantivo

O primeiro e o segundo andar/andares…
O primeiro e segundo andares…

              

Dois ou Mais Adjetivos e Um Substantivo



Havia uma e outra roupa sujas.
Nem um nem outro crime praticados foram 
apurados.

              

Um e Outro – Nem Um Nem Outro



A bolacha integral possui menos calorias.

Os soldados estão alerta.

*Os soldados estão alertas. 

              

Menos – Alerta



Trata-se de pseudoespecialistas.
Trata-se de uma pseudomédica.

              

Pseudo



Vossa Excelência está preocupado?
Vossa Excelência está preocupada?

              

Pronome de tratamento
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