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 Leia a tirinha e responda às questões. 
 

 
 

 

Assinale a alternativa correta: 

I. Na primeira tirinha, possui um aposto explicativo e um 
aposto especificador. 

II. Na segunda tirinha, na fala “quarto na fila do banheiro” 
pode ser classificado como aposto enumerativo, pois se 
trata do segundo príncipe. 

III. O pronome ‘aquele’ na primeira e segunda tirinha 
podem ser classificados como aposto distributivo. 

IV. Há dois tipos de aposto na tirinha, especificador e 
explicativo, ‘Príncipe Otto’ e ‘terceiro na linha de 
sucessão’ respectivamente. 

 

A  Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

B  Todas as alternativas estão corretas. 

C  Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

D  Apenas a alternativa I está correta. 

E  Apenas as alternativas I e III estão corretas. 

 

O aposto é o nome que se dá ao termo exemplificado ou 
especificado melhor um substantivo ou um pronome que já 
fora mencionado anteriormente na oração. Sabendo disso, 
cite os tipos de aposto. 

 

Deixar gente morrer é perversidade e cinismo 
A política de refugiados da Europa é cínica: deixar morrer 

para espantar os outros, para que eles não queiram vir para cá 
também. Sim, essa é a política europeia e também da Alemanha. A 
Europa apoia ditaduras e governantes corruptos, vende armas para 
governos e milícias opressores, dita regras econômicas que 
contribuem para aumentar a fome mundo afora e se nega a assumir 
sua responsabilidade pelas consequências disso. Há muito que a 
política europeia só busca uma coisa: defender, de uma forma 
imediatista, egoísta e burra, seus próprios interesses. 

É claro que a Europa não tem como abrigar todos os 
refugiados do mundo (atualmente são 50 milhões – o maior número 
desde a Segunda Guerra Mundial!) – esse é um argumento usado 
por gente mesquinha, que acha que lugar de refugiado é qualquer 
lugar, menos aqui. Mas a Europa pode fazer muito mais. E ela não 
pode simplesmente deixar que pessoas morram em sua porta. 

A Europa tem é que assumir sua responsabilidade, mudar 
sua política externa, ajudar a combater os problemas nas suas 
origens (ao invés de fomentá-los!), o que não seria tarefa fácil e nem 

da Europa sozinha. Mas, enquanto isso, é necessária uma atitude 
imediata de respeito pela vida humana e que a Europa pratique o 
que ela mesma prega. É hora de salvar vidas! 

Quanto vale uma vida humana? Disponível em: <http://www.contioutra.com/quanto-vale- 

uma-vida-humana-por-gustl-rosenkranz> 

 

 

Retire do texto três exemplos de aposto e classifique-os. 

 

(Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública 
adaptada/2016) 
De acordo com o texto, há uma oração com função de 
aposto na alternativa 

A  “Sim, essa é a política europeia e também da 
Alemanha.” (l. 2-3). 

B  “que contribuem para aumentar a fome mundo afora” 
(l. 5). 

C  “defender de uma forma imediatista, egoísta e burra, 
seus próprios interesses. (l. 7-8). 

D  “esse é um argumento usado por gente mesquinha” (l. 
11). 

E  “É hora de salvar vidas!” (l. 19-20). 

 

Leia a tirinha e responda às questões. 

 
Disponível em: https://atividadesdeportugueseliteratura.blogspot.com/2015/09/exercicios-sobre-

aposto.html 

 

a)  Quais são os apostos usados na tira? 

b) Qual é a função dos apostos nesse texto? 

 
 
 
 
 

 
Gabarito: 

1. E 
2. Explicativo, distributivo, enumerativo, especificativo, comparativo, 

resumidor e aposto de oração. 
3. “defender, de uma forma imediatista, egoísta e burra, seus próprios 

interesses.” 
“deixar morrer para espantar os outros, para que eles não queiram 
vir para cá também” 
“atualmente são 50 milhões – o maior número desde a Segunda 
Guerra Mundial!” 

4. C 
5. a) O corajoso e o desordenado. 

b) Destacar as características do personagem. 
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