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Língua Portuguesa 2º Ano EM- Profª -Simone 

Atividades para quarta-feira (15 de abril de 2020). 

 

Atividades sobre Termos Acessórios da Oração 

1)Crianças, saiam já da chuva! 

Qual é a função do termo em destaque? 

a) sujeito. 

b) aposto. 

c) adjunto adverbial. 

d) adjunto adnominal. 

e) vocativo. 

2) A expressão em destaque em "... podes partir de novo, Ó nômade formosa!" exerce a 

função sintática de: 

a) vocativo 

b) aposto 

c) sujeito 

d) predicativo 

e) objeto direto 

3) Assinale a sequência que classifica corretamente os termos das orações em destaque em 
aposto ou vocativo: 

I. Marcela, do departamento pessoal, ganhou o concurso de funcionário do mês. 

II. Brasil, mostra a sua cara! 

III. Minha irmã, Carolina, foi aprovada no vestibular de Engenharia. 

IV. Havia muita confusão no momento: gritos, vaias, aplausos. 



V. A vida, meu amado, não é um conto de fadas. 

a) aposto – aposto – vocativo – vocativo – vocativo 

b) vocativo – vocativo – aposto – aposto – vocativo 

c) aposto – vocativo – aposto – vocativo – aposto 

d) aposto – vocativo – aposto – aposto – vocativo 

4) No exemplo de período simples: “Palmas, capital do Tocantins, é uma cidade jovem”, as 
vírgulas estão separando: 

a) o vocativo 

b) o adjunto adverbial 

c) o aposto 

d) a interjeição 

5) Sobre o vocativo, é correto afirmar: 

a) Termo utilizado para explicar, enumerar, resumir ou especificar outro termo, como um 
substantivo, pronome, etc., ou outra oração, podendo aparecer antes ou depois do termo ao 
qual se refere na frase. 

b) Palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito, etc., além de 
também poder agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento. 

c) Termo que serve para chamar ou interpelar um interlocutor e não possui relação sintática 
com outro termo da oração, sendo assim, não pertence nem ao sujeito nem ao predicado. 

d) Palavra invariável que acompanha o nome, qualificando-o. Pode ser usada no lugar de um 
nome ou referir-se a ele. 

6) Destaque o aposto de cada oração a seguir: 

a) Esse era seu maior medo: que não voltasse para casa. 

b) Iracema, virgem dos lábios de mel, é a visão do índio pelo Romantismo. 

c) Necessitaremos dos seguintes equipamentos: corda, serrote e escada. 
d) Pop, sertanejo e rock, esses estilos são muito tocados na rádio da cidade. 

e) Grande parte da floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, está situada na região 
norte do Brasil. 

7) Aponte o vocativo nas orações abaixo: 

a) Fala sério, pai! 

b) Tenha esperanças, meu amigo! Não desista agora! 

c) Mãe, posso ir à casa da Luíza? 

d) Pedro, por favor, traga-me os documentos. 

e) Caros colegas, boas festas a todos! 
 



8) Os termos em destaque nas orações abaixo são, respectivamente: 
- Goiânia, capital de Goiás, é uma cidade linda. 
- Crianças, venham almoçar! 

a) ( ) vocativo; vocativo. 

b) ( ) aposto; aposto. 

c) ( ) vocativo; aposto. 

d) ( ) aposto; vocativo 

 
9) Assinale a única opção que não apresenta um aposto: 

a) ( ) A sintaxe, área da gramática, permite-nos estudar as relações entre palavras e orações. 

b) ( ) Pedro, magoado e cansado, pediu o divórcio. 

c) ( ) Monalisa, obra de Leonardo da Vinci, está exposta no Museu do Louvre em Paris. 

d) ( ) Cancún, paraíso dos deuses, será meu destino de férias. 

e) ( ) Revolta, tristezas, preocupações, tudo estava presente no velório. 

 

OBS: Qualquer dúvida estou à disposição.  

CORREÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA 08/04/2020-Língua Portuguesa. 

P.39 

a)A Bahia tinha menos habitantes. 

b)Apontar o período em que a Bahia tinha menos habitantes. 

APOSTO 

“uma belíssima composição de Gilberto Gil” 

1a)”Pedro II “ é aposto de “personagem”;e “o imperador deposto pelos militares 

fundadores da República “ é aposto de “Pedro II”. 

P.40 

b)”Alberto Manguel “ é aposto de “argentino naturalizado canadense “;”autor de 

uma história [...]à noite “é aposto de “Alberto Manguel”. 

c)”O conto da ilha desconhecida “é aposto de “uma maravilhosa e breve fábula 

de José Saramago”. 

P.41 

2)a)Sugestão de resposta-Vivemos no Brasil, país de território mais extenso da 

América Latina. 

b) Sugestão de resposta-Adoro literatura, manifestação artística dos escritores. 

c) Sugestão de resposta-Fui a um show de Chico Buarque , compositor de A 

banda. 

d) Sugestão de resposta-Estou lendo um livro: Vidas secas. 



VOCATIVO 

1)João. 

2a)João, às vezes ,sinto saudades da Bahia. 

b)Às vezes ,João ,sinto saudades da Bahia. 

Às vezes ,sinto saudades ,João ,da Bahia. 

3)Sua posição ,na frase ,pode variar. 

4)O vocativo é “Seu garçom”. A canção é uma conversa de botequim;a função 

do vocativo , portanto , é mostrar com quem o eu lírico conversa nesse 

botequim. 

P.42 

ADJUNTO ADNOMINAL 

1a)Eu (desinencial). 

b)Verbo transitivo direto ; predicado verbal. 

c)Objeto direto –“um erro”. 

d)o termo “erro”. 

ADJUNTO ADNOMINAL ,COMPLEMENTO 

1)a)O/estrangeiro 

b)O 

c)Uma modesta/aos novos 

2)a)”um fenômeno editorial”. 

b)Um e editorial. 

P.43 

c)E renovam-se as perguntas :ele criou novos eleitores? 

d)Novos. 

ADJUNTO ADVERBIAL 

a)”Em Pirassununga (SP)”. 

b)”Em 2017”;”no dia 25/04”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


