8º ANO • Língua Portuguesa
Aposto e Vocativo
Considere a tirinha:

4. Use a vírgula para separar o vocativo e o aposto nas
frases:
a) Sou tua mãe Miro!
b) Aquele velho português pai dos sócios da firma pensou
que Mirinho fosse seu neto.
c) Este menino meu pai não é seu neto.
d) CES escola onde estudo aceita alunos maiores de 14
anos.

1. O humor presente na tirinha decorre, entre outros
fatores, do fato de o quadrinista:
A considerar os parentes boas pessoas para frequentar a
casa de seu filho.
B acreditar que não é bom ter visitas em casa.
C entender que os parentes são interesseiros e apenas
querem usufruir de seus bens.
D que seu filho não deve possuir casa própria.
E passar seus conhecimentos para seu filho e,
resumidamente, chame seus parentes para
frequentarem sua casa.

5. Indique a função sintática dos termos assinalados,
colocando:
(1) Aposto
(2) Vocativo
Aonde vais, meu mestre, a estas horas?
Ofereci lhe tudo: dinheiro, afeto e prestígio.
Carlinhos, você é ainda um menino.
O comandante Paulo embarcou para a Europa.
Deseja alguma coisa, senhor?
Automóveis, iates, apartamentos, tudo foi vendido no
leilão.
Haverá, no domingo, campeonato de remo na Lagoa
Rodrigo Freitas.

2. Assinale a alternativa correta:
A Vocativo é um termo ligado a outro elemento da
oração e serve para explicar, determinar ou especificar
o elemento ao qual está ligado, por exemplo ‘Hamlet’
na primeira falar de Hagar.
B O aposto é termo isolado da oração, ou seja,
independente. Podemos citar como exemplo a oração
“[...] a menos que você tenha muito cuidado.”
C Vocativo é um termo independente da oração. Como
exemplo, podemos utilizar os termos “Hamlet” e
“papai”.
D Como exemplo de aposto, podemos citar “eles
invadirão sua casa[...]”

6. Assinale a alternativa sem aposto:
A O dr. Aquiles, médico, é homem de estatura média.
B Ah! Eu lhe agradeço muito.
C Não os detêm ou amedrontam barreiras e
contratempos, chuvas, secas, frios.
D Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu
afogado.
E Casas, prédios, carros, nada restou depois do
terremoto

3. No trecho “Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e
pegando dinheiro e seus bens, a menos que você tenha
muito cuidado!”. A parte grifada pode ser considerada um:
A Vocativo
B Objeto Direto
C Adjunto Adverbial
D Objeto Indireto
E Aposto

7. (UNAERP) – Na oração: “Pássaro e lesma, o homem oscila
entre o desejo de voar e o desejo de arrastar”, Gustavo
Corção empregou a vírgula
A por tratar-se de antítese.
B para indicar a elipse do verbo.
C para separar o vocativo.
D para separar uma oração adjetiva de valor restritivo.
E para separar o aposto.
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8. (FEBASP) – No exemplo de período simples: Santos,
cidade paulista, é um importante porto, as vírgulas estão
separando:
A O aposto.
B O vocativo.
C A elipse do verbo.
D Termos coordenados.
E Adjunto Adverbial.
9. (UFMG) – A propósito do trecho que segue aponte a
resposta correta.
Minha bela Marília, tudo passa
A sorte deste mundo é mal segura
Se vem depois dos males a ventura
Vem depois dos prazeres e desgraça
Estão os mesmos deuses
Sujeitos ao poder do ímpio fado:
Apolo já fugiu do céu brilhante
já foi pastor de gado.

GABARITO
1.

C

2.

C

3.

E

4.

.
a)

Sou tua mãe, Miro! - vocativo

b)

Aquele velho português, pai dos sócios da firma, pensou
que Mirinho fosse seu neto. - aposto

c)

Este menino, meu pai, não é seu neto. - vocativo

d) CES, escola onde estudo, aceita alunos maiores de 14 anos.
- aposto
5. 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1
6. B
7. E
8. A
9. A
10. E

(T. A. Gonzaga).

Minha bela Marília é:
A Vocativo.
B Sujeito.
C Aposto.
D Adjunto adnominal.
E Predicativo
10. Assinale a alternativa que contenha vocativo.
A Choraram amargamente o seu destino.
B Nós, os verdadeiros patriotas...
C Eu vou!
D Os doces comi, as frutas e algo mais.
E Beijo-vos as mãos, senhor rei.
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