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Objetivo: reconhecer a função do aposto e vocativo; 
                  reconhecer os efeitos de sentido produzidos pelo uso da conjunções coordenativas e subordinativas. 
 

 
ROTEIRO DE ESTUDO 

 

1) Sublinhe o aposto: 

a)Alexandre, rei da Macedônia, morreu aos 33 anos. 

b)O almirante Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. 

c)D. Pedro, príncipe regente, fez a Independência. 

d)Os grupos venceram Xerxes, rei dos Persas. 

e)O imperador D.Pedro I partiu para Portugal. 

f)Camões, o épico dos Lusíadas, escreveu também poemas líricos. 

g)Comprei esta camisa na rua Buenos Aires. 

h)Renato, primo de meu colega, passou no vestibular. 

i)Meu tio Alberto lecionar a muitos anos. 

j)Gostei do romance Quincas Borba. 

 

2) Sublinhe o vocativo: 

a)Paulo, toma a sopa. 

b)Aonde iremos agora, papai? 

c)Mamãe, quero falar com a senhora. 

d)Bom dia, amigo. 

e)João, aonde vai? 

f)Minha senhora, chamaram-na ao telefone. 

g)Ó homem de pouca fé, porque duvidaste? 

h)Professora, amanhã teremos aula? 

i)Poeta, canta as glórias da sua pátria. 

j)Quantos anos tens, rapaz? 

 

3) 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. 

 



4) No fragmento “Entretanto, ele também tem suas desvantagens e não é 100% confiável.”, a conjunção 
coordenativa adversativa sublinhada introduz: 
(     ) um contraste 

(     ) uma ressalva 

(     ) uma compensação 

5) Sabendo que uma mesma conjunção subordinativa, dependendo do contexto em que estiver 

empregada, pode adquirir sentidos diferentes, analise as orações abaixo, atribuindo a classificação 

adequada a cada uma das conjunções em destaque: 

a – Como não havia recursos financeiros suficientes, as obras ficaram paralisadas. 

b – Fizemos a pesquisa como o professor indicou. 

c – Você é meiga como uma flor. 

d – Desde que você apresente justificativa poderá faltar à reunião. 

e – Estamos morando aqui desde que a cidade foi fundada. 

 

Bom trabalho!!! 

 

 

 


