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Leia a tirinha e responda o que se pede. 

 
Assinale a opção com a classificação correta do termo 
“filho”, empregado na segunda tirinha. 

A  Aposto explicativo 

B  Substantivo comum 

C  Vocativo 

D  Aposto enumerativo 

E  Nenhuma das opções anteriores. 

 

Leia o poema abaixo e responda à questão que segue. 
O bicho 

Vi ontem um bicho 
Na imundice do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa; 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

(Manuel Bandeira) 

A partir da leitura do texto, é correto afirmar que: 

A  Em “ O bicho não era um cão,.” Trata-se de um aposto 
explicativo, pois apresenta-se após ponto-final. 

B  o termo “ Meu Deus” na última linha, assume a função 
de um vocativo. 

C  No texto, o uso do termo “ Meu Deus” é uma metáfora 
e denota a ideia de comparação. 

D  No poema há o uso de um vocativo e um aposto. 

E  O título do poema trata-se de um vocativo, ou seja, um 
chamamento. 

 

Leia o texto a seguir. 
Bailarinos da Maré conquistam vaga em escola de 

dança na Bélgica 
Da Maré para o mundo. É assim que Marllon Araújo, de 23 

anos, e Luyd de Souza Carvalho, 22, pretendem dar seus passos. E 
num futuro não muito distante. 

Moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, os 
dois foram selecionados para o quadro de alunos da P.A.R.T.S., 
escola de Bruxelas, Bélgica, reconhecida mundialmente como 
referência no ensino de dança contemporânea. 

Entre 1.196 candidatos, a dupla ocupará duas das 45 vagas 
a partir de outubro. 

Para Marllon, a conquista vai muito além de uma boa 
oportunidade de aprender novas técnicas. 

 

 Acerca do emprego da vírgula no trecho “Moradores do 
Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, os dois foram 

selecionados para o quadro de alunos da P.A.R.T.S.”, é 
correto afirmar que a vírgula foi utilizada para isolar o 
aposto. Nesse caso, assinale a alternativa com a 
classificação correta do aposto empregado no trecho 
acima. 

A  Enumerador 

B  Especificador 

C  Resumidor 

D  Explicativo 

E  Aposto de oração 

 

“Vocativo é um termo isolado da oração, não sendo parte 
do sujeito e nem do predicado. Serve para chamar a atenção 
do interlocutor e aparece separado do restante da oração 
por algum sinal de pontuação”. 

 
Identifique na tirinha acima um vocativo e transcreva-o. 

 

Dois vocativos 
“A maravilha dá de três cores: 
branca, lilás e amarela, 
seu outro nome é bonina. 
Eu sou de três jeitos: 
alegre, triste e mofina, 
mas meu outro nome eu não sei. 
Ó mistério profundo! 
Ó amor!” 

Adélia Prado 

a) Identifique e transcreva dois vocativos presentes no 
texto. 

b) Identifique e classifique no poema o aposto empregado. 

 

 

 
GABARITO  

1. C 
2. B 
3. D 
4. “Minha senhora” – último quadrinho 
5. a)– Ó mistério profundo! Ó amor! 

b) A maravilha dá de três cores: branca, lilás e amarela; Eu sou de três 

jeitos: alegre, triste e mofina – Aposto enumerativo. 
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