


É o termo utilizado para determinar o praticante da ação na voz verbal passiva.

Ex.: A casa foi arrumada pelo filho.

Ex.: A terra era povoada de selvagens.
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1- Classifique os termos integrantes e acessórios destacados nas 
orações abaixo:

a) Comprei vários objetos.

b) A mulher bebeu a água.

c) A flor foi entregue à mãe pelo filho.

d) Ele estava com medo de fantasma.
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1- Classifique os termos integrantes e acessórios destacados nas 
orações abaixo:

e) O amor de mãe é fundamental.

f) Cheguei cedo.

g) Comeu o pão e bebeu o vinho.

h) O homem estava furioso com você.

i) Meu irmão veste roupas vistosas.
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2) Qualquer termo preposicionado que se refere a um adjetivo ou advérbio desempenha

sempre a função de complemento nominal. Sublinhe o complemento nominal.

a) Paralelamente a este trabalho, faremos a pesquisa.

b) Este filme é impróprio para crianças.

c) Dormir pouco é prejudicial à saúde.

d) Está ali, atrás da árvore.

e) As ruas continuam repletas de sujeira.
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3- Dê a função sintática dos termos destacados:

a) O imenso mar azul deixava-o deslumbrado.

b) Naquele instante, o garoto começou a gritar.

c) O jeito, companheiros, é permanecermos unidos.

d) Ande mais devagar, Ana!

e) Clarice Lispector, grande escritora moderna, nasceu em 1925 na Ucrânia.
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3- Dê a função sintática dos termos destacados:

f) Quero descansar, mestre!

g) A linda flor foi colhida do nosso jardim.

h) Chegaremos de viagem na segunda-feira.

i) Eu avistei um lindo pássaro.

j) Necessito de sua compreensão.

k) Tenho necessidade de sua compreensão.
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Apresentam função secundária na construção das orações

Adjunto Adverbial
É o termo que se refere ao verbo, ao adjetivo ou ao advérbio, exprimindo uma
determinada circunstância (modo, tempo, intensidade, negação, etc.)

Ex.: A noiva chegou tarde.           

Ex.: Os alunos apressadamente fizeram a prova.
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Adjunto Adnominal
É o termo que caracteriza, modifica, determina ou qualifica o nome ao qual se refere 
(substantivo).

Ex.: As duas crianças pequenas brincaram.

Ex.: Aqueles alunos farão a tarefa de classe.

Aposto
O aposto é o termo encarregado de explicar ou detalhar melhor o nome ao qual se refere.

Ex.: Brasília, capital do Brasil, foi construída na década de 60.

Ex.: Queremos duas coisas: amor e paz.
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Vocativo

O vocativo é um termo independente da oração que não se relaciona com o sujeito ou

predicado. Ele indica o “chamamento” ou a “invocação” de uma pessoa ou de um ser

(interlocutor), sendo isolado por vírgulas.

Ex.: Pessoal, vamos para a festa.

Ex.: Não achei o material, mamãe.
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