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RESOLUÇÃO 
01. Resposta correta: D. O adjunto adnominal é um termo acessório, com valor adjetivo, que pode 

complementar qualquer substantivo. Quando aparecer na forma de pronome, tem valor possessivo. O 
pronome "lhe", quando equivale a "a alguém" tem função de objeto indireto. 

 
02. Resposta correta: B. O aposto apresenta uma enumeração das partes que constituem o termo a que se 

refere “computador”. Trata-se de um aposto enumerativo. 
 
03. Resposta correta: C. Isolado pela vírgula, o termo “Maria Bonita” chama a atenção do interlocutor, visando 

à comunicação direta. 
 
04. Resposta correta: E. A expressão “Quarto na fila do banheiro” esclarece a pouca importância que o Príncipe 

Harold tem em relação à sucessão ao trono. 
 
05. Resposta correta: E. O gabarito é a letra E. Os termos sublinhados funcionam como comentários em 

relação ao termo “Calvin”, característica do aposto. 
 
06. Resposta correta: D. Tanto o termo "Hamlet" quanto o termo "papai" exercem, nas orações em que se 

encontram, a função de vocativo, isto é, de chamamento de um outro ser a quem determinado enunciado é 
direcionado. 

 
07. Resposta correta: D. Apenas em "Crianças, a Júlia, prima de vocês, acabou de chegar" há exemplos dos 

termos acessórios a que se refere o enunciado. No caso, "crianças" é o vocativo, enquanto o termo "prima 
de vocês" exerce a função de aposto do termo "Júlia". Nas demais alternativas apresentadas, não se 
encontram, na mesma estrutura oracional, os termos solicitados pelo enunciado. 

 
08. Resposta correta: C. O termo explica quem é tigre do qual Calvin está falando. 
 
09. Resposta correta: D. Na frase original, Lúcia é sujeito e “a jovem de 19 anos” é aposto para complementar 

tal sujeito. Caso fosse retirada a segunda vírgula, Lúcia passaria a ser vocativo e “a jovem de 19 anos” 
(que seria outra pessoa, e não Lúcia) seria o sujeito. 

 
10. Resposta correta: E. O termo “Quindim” desempenha a função sintática de vocativo, apenas presente na 

opção E, na qual se dirigem diretamente a Emília. 
 
11. Resposta correta: C. A única situação em que a expressão cumpre o papel de aposto, pelo fato de estar 

explicando quem seria “aquele rapaz” é a opção C. Nos demais casos, é vocativo. 
 
12. Resposta correta: A. Em “Soneto de Fidelidade”, percebe-se o uso do aposto em "Quem sabe a 

morte, angústia de quem vive/ Quem sabe a solidão, fim de quem ama", presentes no primeiro terceto 
do poema. 

 
13. Resposta correta: C. O gabarito é a letra C, pois o aposto “o dono do bar” busca explicar de quem a mulher 

está falando, tecer um comentário. 
 
14. Resposta correta: B: “dinheiro, poder ou fama” – enumerativo, “vizinha do João” – explicativo, “João” – 

especificativo. 
 
15. Resposta correta: A. O aposto presente no trecho é “mexeriqueiros e curiosíssimos” e ele apresenta com 

mais detalhes a explicação sobre as características dos Pontos de Interrogação. 
 
 
 


