
                                                                                      

 
 
 

 
 

01. Qual termo estes períodos apresentam: aposto ou vocativo? 
Justifique. 

a)  Admiradora de Rita Lee, Elis Regina não se conteve e 
escreveu-lhe uma carta, começando assim uma grande amizade 
entre as duas já então famosas cantoras. 
b) Os primeiros escritores indianistas do Brasil, isto é, José de 
Alencar e Gonçalves Dias, viam o nosso índio como um herói. 
Hoje, outros escritores, como Antônio Callado e Márcio Souza, 
mostram-nos o índio destruído lentamente pelos brancos. 

 

2. Identifique o vocativo e o aposto nas frases abaixo, classificando 
o tipo de aposto. 
a) Chegou a hora da verdade, amigos. 

b) Cuidado com o carro, seus loucos! 

c) O senador foi à festa com a namorada, Marcia. 

d) Acorda, São Paulo. 

e) Pedro II, ex-imperador do Brasil, foi deportado. 

f) A ordem, meus amigos, é a base do Exército. 

g) Mário possui três filhas: Janaína, Vitória e Bruna. 

h) Obrigado, doutor. 

i) Deus, tenha piedade de nós! 

j) Ele me disse apenas isso: a nossa amizade acabou. 
 

03. Crianças, saiam já da chuva! 
Qual é a função do termo em destaque? 
a) sujeito.                                      d) adjunto adnominal. 
b) aposto.                                      e) vocativo. 
c) adjunto adverbial. 
 

04. Sobre o vocativo, é correto afirmar: 
a) Termo utilizado para explicar, enumerar, resumir ou especificar 
outro termo, como um substantivo, pronome, etc., ou outra oração, 
podendo aparecer antes ou depois do termo ao qual se refere na 
frase. 
b) Palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados 
de espírito, etc., além de também poder agir sobre o interlocutor, 
levando-o a adotar certo comportamento. 
c) Termo que serve para chamar ou interpelar um interlocutor e 
não possui relação sintática com outro termo da oração, sendo 
assim, não pertence nem ao sujeito nem ao predicado. 
d) Palavra invariável que acompanha o nome, qualificando-o. Pode 
ser usada no lugar de um nome ou referir-se a ele. 
 

05. Leia atira a seguir. 

 
Qual é a função dos termos Hamlet e papai, respectivamente, no 

primeiro e no segundo quadrinho? 
a) Pronome                   c) Aposto 
b) Interjeição                  d) Vocativo 
 

06. No exemplo de período simples: “Palmas, capital do Tocantins, 
é uma cidade jovem”, as vírgulas estão separando: 
a) o vocativo                                    c) o aposto 
b) o adjunto adverbial                      d) a interjeição 
                                    
 

07. Assinale a sequência que classifica corretamente os termos das 

orações em destaque em aposto ou vocativo: 
I. Marcela, do departamento pessoal, ganhou o concurso de 

funcionário do mês. 
II. Brasil, mostra a sua cara! 
III. Minha irmã, Carolina, foi aprovada no vestibular de Engenharia. 
IV. Havia muita confusão no momento: gritos, vaias, aplausos. 
V. A vida, meu amado, não é um conto de fadas. 

a) aposto – aposto – vocativo – vocativo – vocativo 
b) vocativo – vocativo – aposto – aposto – vocativo 
c) aposto – vocativo – aposto – vocativo – aposto 
d) aposto – vocativo – aposto – aposto – vocativo 
 

08. Classifique o aposto nas frases abaixo. 

a) Desejo uma única coisa: que plantem novas árvores 
b) A escritora Cecília Meireles pertenceu à era moderna. 
c) Roupas, sapatos, maquiagem, tudo foi roubado. 
d) Ele morava no bairro Consil 
e) A pesquisa analisou dois grupos: crianças e adolescentes. 
 

09. Indique a alternativa em que existe voz passiva analítica: 
a) As instituições políticas não possuem nem Deus nem a ciência 
como fonte de autoridade. 
b) Com a fé pública, os dirigentes podem governar em sentido 
estrito, administrando as atividades sociais, econômicas, 
religiosas. 
c) É preciso reconhecer que seus dirigentes são obedecidos 
porque um Deus fala através de sua boca. 
d) Só resta a força bruta ou a propaganda mentirosa para amparar 
uma potência política falida. 
e) Se um Estado não garante esses itens, ele não pode aspirar à 
legítima obediência civil. 
 

10.  Observe: 
I. "Essa questão não pode ser resolvida em bases lógicas." 
II. "A decisão, contudo, terá considerável influência sobre nosso 
pensamento e nosso julgamento moral, desde que se origine numa 
convicção profunda e inabalável." 
 

As frases I e II estão, respectivamente, na voz 
a) passiva analítica em I e ativa em II. 
b) passiva sintética em I e passiva analítica em II. 
c) ativa em I e ativa em II. 
d) ativa em I e passiva analítica em II. 
e) passiva analítica em I e passiva analítica em II. 
 

11. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
da frase apresentada. 
Transpondo da voz ativa para a passiva a frase "Os alunos 
haveriam de ouvir os conselhos do mestre", obtém-se a forma 
verbal  
a) teriam sido ouvidos                      d) seriam ouvidos 
b) haveriam de ser ouvidos              e) ouvir-se-iam 
c) haveria de ser ouvido 
 

12. Transpondo para a voz ativa a frase "As datas das provas 
estavam sendo fixadas pela comissão de exames", obtém-se a 
forma verbal ..... . 
a) estava fixando                 d) fixava 
b) fixavam-se                      e) estavam fixando 
c) eram fixadas 
 

13. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
da frase apresentada. 
Transpondo da voz passiva para a voz ativa a frase "Os avisos 
terão sido dados pelo coordenador", obtém-se a forma verbal  

a) deu                      c) terá dado          e) foram dados 
b) dará                      d) terão dado  
 

15. Transpondo para a voz passiva analítica a frase “Ele fazia 
piadas de cunho sexual o tempo todo”, a alternativa correta é: 
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a) piadas de cunho sexual eram feitas por ele. 
b) piadas de cunho sexual foram feitas por ele. 
c) fizeram-se piadas de cunho sexual. 
d) fez-se piadas de cunho sexual.  
e) piadas de cunho sexual por ele seriam feitas. 
 

16. Leia o texto a seguir para responder a esta questão. 
 Na pesquisa para avaliar a gestão nas empresas em relação 

à qualidade no setor de software, foram considerados os seguintes 
fatores: a elaboração de planos estratégicos, a inclusão de metas 
consistentes, a coleta de indicadores precisos, a contabilidade 
adequada de custos, a implantação de programas de qualidade total 
e a certificação dos sistemas. 

O relacionamento das empresas com seus empregados foi 
acompanhado a partir de aspectos da participação dos mesmos na 
solução de problemas, sua satisfação e oportunidades de 
aperfeiçoamento profissional. O relacionamento com o mercado era 
avaliado considerando-se a realização de pesquisas de expectativa 
e de satisfação junto aos clientes; a existência de estruturas de 
atendimento; a resolução de reclamações e o uso desses tipos de 
dados na revisão de projetos ou na especificação de novos produtos 
e serviços. 

Procedimentos específicos para qualidade em software foram 
medidos por indicadores referentes à adoção de métodos de 
engenharia para prevenção ou detecção de defeitos, à utilização de 
ferramentas automatizadas de desenvolvimento e ao tipo de 
documentação adotada. Adicionalmente, todo um conjunto de 
aspectos foi levantado visando à caracterização das empresas e do 
software desenvolvido no Brasil. 
 

Em relação ao texto, assinale a opção correta. 
a) As forma verbais na voz passiva só foram possíveis porque os 
verbos significativos empregados no texto têm transitividade direta. 
b) Em “O relacionamento com o mercado era avaliado 
considerando-se a realização de pesquisas de expectativa e de 
satisfação junto aos cliente”, têm voz reflexiva logo após o emprego 
da passiva analítica. 
c) O uso da voz passiva em “foi acompanhado” tem o efeito 
estilístico de explicitar e reforçar o papel do agente da ação. 
d) Em “O relacionamento com o mercado era avaliado”, a 
transformação da voz passiva analítica para sintética corresponde 
a: Avaliou-se o relacionamento com o mercado. 
e) O uso do pretérito indica que a pesquisa a que o texto se refere 
está em andamento. 
 

17. Leia estas manchetes:  
I – Câncer mata Hugo Chávez, líder populista da Venezuela (Folha 

de S. Paulo, 06/03/2013)  

II – Chorão é achado morto em apartamento de Pinheiros (Folha 

de S. Paulo, 07/03/2013)  
 

Considerando que as vozes verbais abrem um leque de 
possibilidades expressivas, é correto afirmar que  
a) em I, a opção pela voz ativa assume caráter de deboche ao 
enfatizar que o poderoso líder foi vencido por uma doença.  
b) em II, a construção na voz passiva analítica tem o intuito de 
colocar em evidência quem é o agente da ação expressa pelo verbo.  
c) em I, a predicação do verbo “matar” não permite, segundo a 
norma padrão, a transposição para a voz passiva analítica.  
d) em II, a omissão do agente da passiva acentua o mistério em 
torno da morte do cantor; já em I, o sujeito agente esclarece a causa 
da morte.  
e) em I, a opção pela voz ativa produz marcas de subjetividade que 
revelam um enunciador simpatizante do chavismo. 
 
18. Diante das alternativas expostas, assinale a que se encontra 

na voz reflexiva: 
a) Antigamente contavam-se muitas histórias.  
b) O garoto feriu-se com o objeto pontiagudo.  
c) Os artistas foram aplaudidos pela plateia.  

d) As mercadorias foram repostas conforme a demanda.  
e) Questões polêmicas permeiam a sociedade.  
 
19.Em meio às orações que seguem há a predominância da voz 
passiva analítica. Exercite seus conhecimentos transcrevendo-as 
para a voz passiva sintética, conforme aponta o modelo: Móveis 
rústicos são fabricados nesta empresa – passiva analítica/ 
Fabricam-se móveis rústicos nesta empresa – passiva sintética 
a) Atrações turísticas são exploradas nesta cidade. 
b) Inúmeros obstáculos foram vencidos durante a graduação. 
c) Apartamentos são alugados nas cidades litorâneas. 
d) Palavras agressivas foram ouvidas durante a conversa. 
e) Muitas acusações são proferidas aos candidatos durante sua 
gestão. 
 
 
 


