


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.

27



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.

28



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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1. A única alternativa que possui um adjunto adnominal destacado é:

a) ( ) O primeiro beijo é inesquecível.

b) ( ) Viajarei para o Havaí, paraíso dos deuses.

c) ( ) Nunca ouvi essa música.

d) ( ) Quebrei o vidro com uma pedra.
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2. Relacione os adjuntos adverbiais às suas classificações:

a) ( ) Ela estuda para ser aprovada.

b) ( ) A planta morreu com o frio.

c) ( ) Ela certamente conseguirá um emprego melhor.

d) ( ) O produto talvez venda muito.

e) ( ) Eles só conversam sobre política.

I. Afirmação
II. Assunto
III. Causa
IV. Dúvida
V. Fim, finalidade
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3) Leia esta outra tira:

Destaque do primeiro quadrinho os ADJUNTOS ADNOMINAIS e diga a que substantivos
eles se referem
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4) Leia os trechos a seguir e compare-os:

I. “Marinheiro triste
Que voltas para bordo
Que pensamentos são
Esses que te ocupam?”
(Manuel Bandeira.Antologia Poética. Rio de Janeiro, José Olympio, 1986.

II. “Marinheiro que voltas
Triste para bordo
Que pensamentos são
Esses que te ocupam?"
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Analisando o uso do adjetivo TRISTE, explique a diferença sintática deste
vocábulo nos dois fragmentos.
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5. Complete as frases utilizando adjuntos adverbiais que expressem as

circunstâncias indicadas entre parênteses:

a) * fosse melhor você conversar com Pedro (dúvida).

b) Fez o desenho * . (instrumento).

c) Não escreva* (modo).

d) Comprou coisas * bonitas. (intensidade).

e) * participava das reuniões que promovíamos (tempo).
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