
 

 

Tarefa Mínima 20 – 1ª Série – Português 

Prof. Veridiane 
 

Adjunto adnominal e aposto  
 
01. Leia: 

Havia ainda, sob as telhas do negociante, um outro hóspede além do Henrique, o velho Botelho. Este, 
porém, na qualidade de parasita. 

Era um pobre-diabo caminhando para os setenta anos, antipático, cabelo branco, curto e duro, como 
escova, barba e bigode do mesmo teor; muito macilento, com uns óculos redondos que lhe aumentavam o 

tamanho da pupila e davam-lhe à cara uma expressão de abutre, perfeitamente de acordo com o seu nariz 
adunco e com a sua boca sem lábios: viam-se-lhe ainda todos os dentes, mas, tão gastos, que pareciam 
limados até ao meio. Andava sempre de preto, com um guarda-chuva debaixo do braço e um chapéu de 
Braga enterrado nas orelhas. Fora em seu tempo empregado do comércio, depois corretor de escravos; 

contava mesmo que estivera mais de uma vez na África negociando negros por sua conta. Atirou-se muito 
às especulações; durante a guerra do Paraguai ainda ganhara forte, chegando a ser bem rico; mas a roda 
desandou e, de malogro em malogro, foi-lhe escapando tudo por entre as suas garras de ave de rapina. E 
agora, coitado, já velho, comido de desilusões, cheio de hemorroidas, via-se totalmente sem recursos e 
vegetava à sombra do Mirada, com quem por muitos anos trabalhou em rapaz, sob as ordens do mesmo 
patrão, e de quem se conservara amigo, a princípio por acaso e mais tarde por necessidade. 

                            (Aluisio de Azevedo. “O Cortiço”) 

 
Esse é um trecho de uma famosa narrativa de nossa literatura naturalista. Ele conta com passagens em 

que se descreve um personagem (o velho Botelho) e a sintaxe contribui, para sua descrição, 
principalmente no segundo parágrafo, com o emprego enfático de 

a) adjuntos adnominais e predicativos, expressos por adjetivos e locuções adjetivas. 
b) apostos e vocativos, expressos por substantivos e pronomes 
c) objeto direto e objeto indireto, ambos como complementos regidos de preposição. 
d) verbos de ação, como núcleo de predicados nominais e verbo-nominais. 

e) sujeitos e agentes da passiva, representados por substantivos abstratos. 
 
02. A passagem em que a expressão preposicionada em destaque tem função acessória de adjunto adnominal é 

a) "Minha mãe era temente a Deus." 
b) "confiou os seus projetos e motivos a parentes e familiares." 
c) "A promessa, feita com fervor, aceita com misericórdia." 
d) "foi guardada por ela, com alegria, no mais íntimo do coração" 

e) "e mais de um padre entre na luta dos partidos e no governo dos homens" 
 
03. Assinale a única alternativa que possui um aposto enumerativo: 

a) O rio Araguaia é muito extenso. 

b) O físico Stephen Hawking honrou a profissão. 
c) A Revolução Francesa defendia três ideais: Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 
d) Minha prima Maria mora em Goiânia. 

 
04. Relacione as colunas de acordo com os valores expressos pelo aposto explicativo em cada oração: 

a) (   ) Estava farto de tudo, cobranças, desilusões e frustrações. i 
b) (   ) Gonçalves de Magalhães e José de Alencar são ótimos escritores românticos, um na poesia e o 

outro na prosa. ii 
c) (   ) Uma coisa me incomodava, a ausência de harmonia na banda. iii 

d) (   ) A ti, o coordenador, compete orientar a produção e contribuir com novas ideias. iii 
 
I. Enumerativo 
II. Distributivo 
III. Explicativo 

 

05. Tudo apertava-lhe o coração. Qual a função sintática do LHE? 

 
06. Justifique a resposta dada na questão anterior. 
 
 


