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Se na sua prova aparecer uma questão solicitando que você marque a 
alternativa em que o adjetivo é classificado como de relação, você sabe 
o que procurar? Não?! Então, vamos aprender agora! Na expressão 
“idade penal”, “penal” é adjetivo, certo? Pense: você consegue intensifi-
car (flexionar em grau) esse adjetivo – dizer idade muito penal ou idade 
penalíssima? Não dá, não é mesmo? Observe também que o adjetivo, 
neste caso, deve vir posposto ao substantivo e deriva de um nome 
(pena). Bem, isso é um adjetivo de relação: não aceita flexão de grau, 
vem depois do nome, deriva de um substantivo. Assunto fácil, não é? A 
propósito: “fácil” é adjetivo de relação? Não, pois o assunto pode ser 
facílimo!

1 Adjetivo de Relação
É difícil convencer você usando sedução ou tentação? Então, você é o terror 
dos publicitários, que sempre contam com a vaidade e a expectativa de 
ganho dos consumidores. Mas já ouviu a frase “Se não vai por bem, vai por 
mal”? Pois é... há outras maneiras de persuasão. O seu chefe pode convencer 
você a fazer uma planilha dizendo, por exemplo, que disso depende sua 
permanência na empresa. Ele usou a intimidação, que é uma espécie de 
ameaça, em que se acena com a possibilidade de perda de algo positivo 
(bem o oposto da sedução, que promete ganhos). Também é possível usar 
a provocação e abalar a vaidade da pessoa, dizendo coisas do tipo: “Eu ia te 
pedir para me ajudar com a planilha, mas acho que você não irá dar conta 
não... É muito complexo!” Os vaidosos enlouquecem com essa tática da 
provocação, querem logo mostrar que são capazes sim! Gente muito 
vaidosa não resiste a uma provocação, fica muito vulnerável. Já caí muito 
nessa cilada. Hoje, respondo: “É mesmo, muito complexo, dou conta não!”

Intimidação e
Provocação

“Essa regra eu sei, professora!”. Sabe mesmo? Então me diga como é! 
“Quando o sujeito for numeral percentual acompanhado de termo 
determinante, o verbo pode concordar com o numeral ou com o termo 
determinante”. Exatamente!!! Só redobre sua atenção para o seguinte (é 
óbvio, mas a banca ama): o numeral só é plural a partir de 2! Então, na 
frase “No Rio de Janeiro, 1,98% da população não torce para nenhum 
time”, o verbo torcer só pode ficar no singular, pois ou concorda com 
“1,98” ou com “população”. 
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Qual a classe gramatical de “mais”? Depende! Se estiver vinculado a verbo, 
adjetivo ou advérbio, “mais” é advérbio de intensidade (Estude mais. Seja 
mais focado. Leia mais devagar. – respectivamente). Se estiver ligado a um 
substantivo, é pronome adjetivo (Preciso de mais tempo.). Assim, se a 
questão quiser a classificação do “mais”, olhe ao redor e veja a quem ele se 
liga. Aqui, é o caso típico de diga com quem andas e te direi quem és.

Mais8

A última dica é a mais importante: durante a prova, alongue-se, beba água, 
respire fundo e vagarosamente se sentir ansiedade. Você já fez a sua parte, 
então agora confie, entregue, aceite e agradeça. Coragem e alegria para a luta!

Força!10

O nome é estranho, mas o fenômeno é simples! Dêitico é um termo que faz 
referência a um dado que não está no texto, ou seja, só pode ser recuperado 
no contexto de enunciação. Imagine a seguinte situação: você está na sala 
de espera do dentista lendo uma revista e fica sabendo por uma reporta-
gem que, “na semana passada”, foram abertas inscrições para o concurso do 
TJRJ. Você logo se anima! “Vou fazer o concurso!” Mas lembra-se de olhar a 
capa da revista para saber de quando ela é e vê a data na capa: 1º de abril de 
2016. Ah! Que raiva de gente que deixa revista velha assim à disposição! Viu 
que, só pelo texto, não dava para saber que “semana passada” era essa? 
Você precisou do contexto de enunciação para atribuir valor objetivo ao 
termo. Isso é um dêitico!

Dêitico9

Concordância com
Numeral Percentual

Você sabe nominalizar uma oração? Como diria meu amigo gafanhoto, 
Aragonê Fernandes, é mais mole que sopa de minhoca! Basta, como o 
próprio nome indica, transformar a oração em um nome, isto é, trocar o 
verbo pelo substantivo correspondente e fazer ajustes necessários. Veja: 
“Espero que cobrem esse assunto!” Para nominalizar a segunda oração, 
devemos dizer “Espero a cobrança desse assunto”. Viu? Retiramos a 
conjunção “que”, substituímos o verbo (cobrem) pelo nome (cobrança) e 
pronto! Mas não confunda: se a banca quiser que você desenvolva uma 
oração reduzida, é preciso buscar uma alternativa com conector e verbo 
flexionado!

5 Nominalização

Quando você quer convencer alguém a fazer algo, pode empregar várias 
táticas argumentativas. Por exemplo, eu quero que você me ajude a fazer 
uma planilha e digo mais ou menos assim: “Queria tanto sua ajuda para 
elaborar uma planilha! Ia até pedir a Fulano, mas ninguém é mais capaci-
tado que você no Excel, é impressionante seu domínio nesta ferramenta 
e sua rapidez!” Você percebe o que estou fazendo? Estou recorrendo à 
tática da sedução, ou seja, reforço uma virtude sua, uma imagem 
positiva, para persuadir você a me ajudar. Também posso acenar com 
uma recompensa de dizer: “Pode me ajudar com uma tabela? Se você 
ajudar, venho trabalhar no sábado no seu lugar”. Agora a tática foi a da 
tentação: há uma perspectiva de ganho com sua ação. Sabe essas 
promoções de shopping que sorteiam um carro para quem comprar 
mais de xxx reais? Pois é: pura tentação! Agora confessa: é mais fácil 
convencer você pela sedução ou pela tentação?

6 Sedução e Tentação

Você sabia que as preposições podem ser gramaticais ou nocionais? As 
primeiras são exigidas por algum termo regente e introduzem comple-
mentos (objetos indiretos ou complementos nominais); as segundas 
não são exigidas e introduzem adjuntos adnominais ou adverbiais ou 
objeto direto preposicionado. Assim, se a questão pedir que você identi-
fique uma preposição que é exigência de um termo, procure um objeto 
indireto ou um complemento nominal. “Tereza do céu! Não sei diferen-
ciar adjunto adnominal de complemento nominal!” Então, vá para a 
próxima dica!

2 Preposição Gramatical 

Vamos começar pelo caminho mais fácil: se o termo estiver subordina-
do a substantivo concreto, não pode ser complemento; se estiver 
subordinado a adjetivo ou a advérbio, não pode ser adjunto. O problema 
mesmo (mas um probleminha de nada, você vai ver!) é se o termo 
estiver vinculado a um substantivo abstrato e vier preposicionado. 
Neste caso, pense assim: se o termo indicar o agente da ação, é adjunto 
adnominal; se indicar o alvo, é complemento nominal. Quer um 
exemplo? Veja a frase: “O apoio dos partidos à reforma fiscal é crucial”. 
Os termos “dos partidos” e “à reforma”, preposicionados, subordinam-
-se ao substantivo abstrato “reforma”. O primeiro (dos partidos) indica 
o agente da ação, ou seja, os partidos apoiaram; o segundo (à reforma) 
indica o alvo da ação. Logo, “dos partidos” é adjunto adnominal e “à 
reforma” é complemento nominal. 

3 Adjunto Adnominal e
Complemento Nominal
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