
EXERCÍCIOS

PROFESSORA: Janete Turma: 9º ano
CONTEÚDO: Aposto / Vocativo

1- Circule o aposto das frases que seguem.

a- Terra Vermelha, romance de Domingos Pellegrini, conta a história da colonização de  Londrina.

b- Tocaram duas músicas: um samba e um forró.

c- D. Pedro I, imperador do Brasil, proclamou a Independência em 1822.

d- Paulo, o melhor aluno da escola, transferiu-se para Santos.

e- "Branca Dias passou a arrolar muitas coisas: seu pai, sua mãe, sua luta, seus anseios e  lágrimas, suas alegrias e
ingênuas esperanças..."

f- As Batista - Dircinha e Linda - foram um furor musical nos anos 40.

g- O resto, isto é, as louças, os cristais e os talheres, irá nas caixas menores.

h- Este advogado, como representante da comunidade, é imprescindível.

2- Circule o vocativo das frases abaixo.

a- Marcela, dê-me um beijo!

b- Ó minha amada, que olhos os teus / Ó minha amada, que olhos os teus.

c- Meu divino São José, aqui estou em vossos pés."

d- "Dai-nos chuva com abundância, meu Jesus de Nazaré!"

e- Você viu, doutor, que notícia agradável?

f- Deus, me ajude!

g- Ó filho, me ajude a carregar as compras.

h- Circule  o aposto ou o vocativo nas frases, depois nomine-os adequadamente:

i- Manoel, português casado com minha prima, é um ótimo engenheiro.

j- O aluno dever ir à escola munido de todo material escolar: borracha, lápis, caderno, cola, tesoura, apontador e
régua.

k- Cláudio Manuel da Costa nasceu nas proximidades de Mariana, situada no estado de Minas Gerais.

4- Indique, nas frases abaixo, a função sintática  destacada, colocando:

( 1 ) aposto                                      ( 2 ) vocativo.

a-(       ) Aonde vais, meu mestre, a estas horas?

b-(       ) Carlinhos, você é ainda um menino.



c-(       ) Venha, Samuel, ver seu vovô !

d-(       ) Deseja alguma coisa, senhor?

e-(       ) Automóveis, iates, apartamentos, tudo foi vendido no leilão.

f-(       )  Samuel, o filho caçula do casal, acaba de completar dois aninhos.

g-(       ) Sou tua mãe,  Miro !

h-(       ) O velho português,  pai dos sócios da firma,  pensou que Miro fosse seu neto.

i-(      ) Vem me dar uma ajuda, Joaquim!

j-(       ) Carlos, o almoço está pronto.

k-(       ) Esta casa, meu Deus, é uma eterna bagunça.

l-(       ) A Linguística, ciência da linguagem, revolucionou a gramática.

m-(       ) O senhor João, porteiro do condomínio, nunca chega atrasado.

n-(       ) Professor, viemos convidá-lo para uma breve reunião.

5- Circule o VOCATIVO:

a- Chute forte, Pelé!

b- Moço, por gentileza, onde fica o mercado?

c- Vê se corre mais, rapaz!

d- Mestre, o que é paquiderme?

e- Alice, olha que são horas…” (Lima Barreto)

f- “Que tem isso, Adelaide?” (Lima Barreto)

g- Menino, venha cá!

6- Circule  o APOSTO das frases:

a- Os índios,  primeiros habitantes do Brasil,  são pouco numerosos atualmente.

b- Antônio Francisco Lisboa,  o Aleijadinho,  é o maior famoso escultor brasileiro.

c- Marajó,  a maior ilha brasileira,  fica na foz do rio Amazonas.

d- O elefante,  animal africano,  é um paquiderme.

e- O café, riqueza agrícola nacional, foi introduzido no Brasil por Francisco Palheta.

f- O Brasil _ maior país da América do Sul _ possui mais de 160 milhões de habitantes.

g- A natureza, fonte de saúde, infelizmente está sendo destruída.

h- Portugal, país europeu, é grande exportador de vinhos


