
1. Identifique o Aposto e o Vocativo nas orações abaixo:

01. Chegou a hora da verdade, amigos.
02. Cuidado com o carro, seus loucos!
03. O senador foi à festa com a namorada, Márcia.
04. Acorda, São Paulo.
05. Pedro II, ex-imperador do Brasil, foi deportado.
06. A ordem, meus amigos, é a base do Exército.
07. Mário possui três filhas: Janaína, Vitória e Bruna.
08. Obrigado, doutor.
09. Deus, tenha piedade de nós!
10. Ele me disse apenas isso: a nossa amizade acabou.
11. Médico pobre, o Dr. Bento andava sempre a cavalo.
12. Correi, correi, ó lágrimas saudosas! (F. Varela)
13. Olá, meu rapaz, isto não é vida! (M. Assis)
14. Pedro, meu irmão, foi eleito deputado.
15. Fiquemos no assunto, minha gente.
16. Helena, a menina que encontramos, estava triste.
17. Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça.
18. Ó céus, ouvi a minha prece.
19. Libertai-me, Senhor, de todos os males!
20. A morte, angústia de quem vive, ocorre ao acaso.
21. A pesquisa analisou dois grupos: crianças e adolescentes.
22. Malandro, pare com isso!
23. A melhor praia de Salvador é a de São Tomé.
24. A cidade de São Paulo é muito famosa.
25. Vocês por aqui, meninos?!
26. Desejo uma única coisa: que plantem novas árvores.
27. Vento, chuva, nada o impediu de cumprir sua missão.
28. Tenho certeza, amigos, de que isso vai acabar bem.
29. Ela correu durante uma hora, sinal de preparo físico.
30. Cardoso, eu não quero contrariar você.
31. Dona Aida servia o patrão, pai de Marina, menina levada.
32. Serenai, verdes mares! (A. Arinos)
33. Onde estão os soldados que vão desfilar, Coronel?
34. Parabéns, leitor.

2. Destaque o aposto referente às seguintes orações:

a) Viajamos por três países: França, Alemanha e Itália
b) Cecília Meireles, uma importante escritora da literatura, pertenceu à era

moderna.
c) Santos Dumont, o inventor do 14 Bis, tornou-se um cânone na história da

humanidade.
d) São Paulo, a maior metrópole brasileira, enfrenta vários problemas sociais.
e) Dia 21 de abril: Dia de Tiradentes.



3. (UFMG) A propósito do trecho que segue, aponte a classificação correta
referente ao termo em destaque.

“Minha bela Marília, tudo passa,
A sorte deste mundo é mal segura
Se vem depois dos males a ventura
Vem depois dos prazeres a desgraça”.
Tomás Antônio Gonzaga.

a- (  ) vocativo b- (  ) sujeito c- ( ) aposto d- (  ) adjunto adnominal

4. Leia a tirinha e responda às perguntas que seguem.

5. No 1º quadrinho:

a) como Hagar Chama Helga, sua mulher?
______________________________________________________

b) que expressão ele usa para explicar em que consiste a boa dupla?
______________________________________________________

c) que sinal de pontuação foi empregado para isolar essa expressão do resto da frase?
______________________________________________________________________

6. No 2º quadrinho, Hagar faz uma comparação para dar ideia do quanto ele e Helga
combinam. O que ele diz contribui para manter o clima romântico do momento? Por
quê?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.



7. Leia esta tira:

a) Há, na tira, dois vocativos. Identifique-os.
______________________________________________________________________

b) No balão do 1º quadrinho, o termo o meu favorito explica o sanduíche. Como se
classifica esse termo?
____________________________________________________________________

c) Na fala da Suriá, no 2º quadrinho, o termo uma isca refere-se a sanduíche. Nesse
caso, o termo uma isca é aposto ou predicativo do sujeito? Por quê?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Retire das tirinhas aposto ou vocativo.
a)

b)


