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OBSERVAÇÃO: A revisão deve ser respondida a lápis no caderno de Português. É suficiente colocar 

apenas as respostas dos quesitos. 

 

1.Identifique a alternativa em que o termo grifado é VOCATIVO.      

a)  Aninha, minha ex-noiva, casou ontem. 

b) Meu coração, Aninha, sempre será seu. 

c) Serei feliz agora, disse Aninha. 

d) Mesmo com muita dor, desejei a Aninha toda felicidade.                                                  

 

 

 

2. (UFPI) “Jatene está convicto de suas ideias”. “Os setores do governo discordam do modelo proposto”. 
Os termos sublinhados, quanto à função sintática, são respectivamente:  
a) complemento nominal – adjunto adnominal – objeto indireto. 

b) complemento nominal – objeto indireto – adjunto adnominal. 

c) objeto indireto – adjunto adnominal – complemento nominal. 

d) adjunto adnominal – adjunto adnominal – objeto indireto. 

e) complemento nominal – complemento nominal – objeto indireto. 

 

3. Coloque (A) para APOSTO e (V) para VOCATIVO.  

a. (     ) Este escritor, como romancista, nunca foi superado. 

b. (     ) Mestres de todas as horas, os livros nos ensinam e divertem. 

c. (     ) Essa moçada é teimosa, seu doutor! 

d. (     ) Jerônimo, nosso vizinho, montou uma oficina. 

e. (     ) Ó Vitória, por que não varre esta casa direito? 

 

 

4. Atenha-se às orações a seguir, no intuito de destacar o complemento nominal por elas representado:  

a. Marcos sempre foi leal com seus amigos. 

b. Algumas empresas determinaram uma limitação dos lucros. 

c. Os alunos apresentaram resistência ao aumento da mensalidade. 

d. Estamos contentes com sua visita. 

e. Todos os projetos foram benéficos à população. 

 

5. Na oração: Gostamos de pessoas sinceras. O termo sublinhado é: 

a. (     ) Complemento nominal. b. (     ) Objeto indireto. 
  

6. Na frase: Paulo estava consciente do erro. O termo sublinhado é: 
a. (     ) Objeto indireto. 

b. (     ) Complemento nominal. 

 

7. Diga se é complemento nominal ou objeto indireto. 



a. O sertanejo sentia desprezo pelos automóveis. 

_______________________________________________________________________________________ 

b. Não se esqueça da lição. 

_______________________________________________________________________________________ 

c. Meus pais confiam em mim. 

_______________________________________________________________________________________ 

d. Sou favorável à sua promoção. 

_______________________________________________________________________________________ 

e. A água é necessária à vida. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. Crianças, saiam da chuva! Qual é a função do termo em destaque? 
a) sujeito. 

b) aposto. 

c) adjunto adverbial. 

d) adjunto adnominal. 

e) vocativo. 

 

 

9. Aponte o vocativo nas orações abaixo: 

a) Fala sério, pai! 

_______________________________________________________________________________________ 

b) Tenha esperanças, meu amigo! Não desista agora! 

_______________________________________________________________________________________ 

c) Mãe, posso ir à casa da Luíza? 

_______________________________________________________________________________________ 

d) Pedro, por favor, traga-me os documentos. 

_______________________________________________________________________________________ 

e) Caros colegas, boas festas a todos! 

_______________________________________________________________________________________ 
 

10. (UFMG) A propósito do trecho que segue, aponte a classificação correta referente ao termo em destaque: 

  

“Minha bela Marília, tudo passa, 

A sorte deste mundo é mal segura 

Se vem depois dos males a ventura 

Vem depois dos prazeres a desgraça. 
Tomás Antônio Gonzaga 

 

a)vocativo. 

b)sujeito. 

c)aposto. 

d)adjunto adnominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pois ser mestre é isso: ensinar a felicidade.” 

Rubem Alves 


