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Aposto 

Aposto é o termo que, acrescentando a outro termo
da oração, tem a função de ampliar, resumir,
explicar ou desenvolver mais o conteúdo do termo
a que se refere.



Digite para inserir uma legenda.

— Pergunte ao meu marido, o dono do bar.

Explicar um termo anterior

O meu marido = o dono do bar
Aposto explicativo



Ex.: Assisti a um documentário sobre Chuck Jones, criador do 
Pernalonga, na TV a cabo. 

Ex.: Nossa terra, o Brasil, carece de políticas sociais sérias e 
consequentes. 

Chuck Jones = criador do Pernalonga

Aposto explicativo

V.T.I.

Nossa terra = o Brasil

Aposto explicativo



Ex.:  A ecologia, ciência que investiga as relações dos seres 
vivos entre si e com o meio em que vivem, adquiriu grande 
destaque no mundo atual. 

A ecologia = ciência que…

Aposto explicativo



Vocativo 

Vocativo é o termo que tem a função de interpelar 
diretamente o interlocutor. 



Digite para inserir uma legenda.

Hamlet(,) quando você se casar…

Vocativo

Quem são essas pessoas(,) papai?

Vocativo



Professor, vocativo pode ser um sujeito?
Vocativo



Ex.: Amigo, venha visitar-me no próximo domingo. 

Não sei o que dizer, meu amor. 

Vocativo

Vocativo



Funções sintáticas, complemento nominal, aposto 
e vocativo. 



Relação morfossintática do 
aposto

O núcleo do aposto pode ser representado por 
substantivo (ou palavra substantivada) e por pronome. 

Houve dois culpados pela condução: (teu irmão e eu). 
Substantivo Pronome

Aposto



Características do aposto 

O aposto além de explicar ou esclarecer o sentido do 
nome a que se associa, pode desempenhar também 
outros papéis nos textos. 



Ex.: O rio São Francisco separa e une duas cidades: Petrolina 
e Juazeiro. 

Ex.: A agricultura, o gado, as cidades, tudo depende das águas 
do São Francisco.

S. comumS.próprio

Aposto especificativo Aposto enumerativo

Aposto resumitivo



Classificação do aposto 
A) Explicativo 

O salto de Sete Quedas (,) a maior cachoeira do mundo em 
volume de água(,) desapareceu…

B) Enumerativo

Suas reivindicações incluíam muitas coisas (:) melhor salário, 
melhores condições de trabalho, assistência médica extensiva a 
familiares. 

Aposto explicativo 

Aposto enumerativo



C) Recapitulativo/Resumitivo

Vida digna, cidadania plena, igualdade de 
oportunidades, tudo isso está na base de um país 
melhor. 

D) Comparativo 

Seu senso crítico(,) eterno indagador (,) levou-o a 
questionar aqueles dados. 

Aposto resumitivo/recapitulativo

Aposto comparativo



E) Especificativo

O rio Tietê atravessa o Estado de São Paulo. 



P. 184, 185 , 186 e 187 



Eu com 5 anos

— Mãe (,) eu te amo!

— Awn filho (,) que lindo, a mamãe também te ama! 

Atualmente

— Mãe, eu te amo. 

— O que você quer agora, menino? 

O vocativo foi utilizado para 
interpelar alguém 

Vocativo 

Vocativo 

Vocativo 

Vocativo 



Lola, a andorinha.

A Pimpa, essa cachorrinha aí de cima, foi criada… 

…por Altan, um grande desenhista italiano. 



Senhoras e senhores, orgulhosamente 
apresentamos um 

lugar inteirinho pensado para as senhoras e os 
senhores (,) 

o único centro de vivência para a maturidade do 
Brasil. 

Interpelar

Vocativo 

Aposto explicativo 

Explicar 



— É. Au-Au, é aqui. 

— Ele está no direito dele, Zuca. 

— Se..se…se… o q…quê, …I…ve..t…

— Eu ia te defender, Au-Au. 

— Au-Au, a gente te chama de Au-Au. 

— Alci…des. 

— Estou começando a achar que você está certo, 
Zuca. 

Vocativo 



— Só duas meninas: você e a Alice. 

— A Alice da Quinta B? Não gosto muito dela. 

— Eu já gosto. 

— Não, a Alice da Sétima A. 

Aposto enumerativo

Aposto especificativo

Aposto especificativo

Especificar 

Especificar 

Enumerar 



Se cada um de vós, ó vós outros da televisão
– vós que viajais inertes
como defuntos num caixão
-Se cada um de vós abrisse um livro de poemas…

Faria uma verdadeira viagem…

Num livro de poemas se descobre de tudo, de tudo mesmo!
– inclusive o amor e outras novidades.

Mário Quintana

Aposto 



Vinicius de Moraes
Minha mãe, minha mãe, eu tenho medo

Tenho medo da vida, minha mãe.
Canta a doce cantiga que cantavas

Quando eu corria doido ao teu regaço
Com medo dos fantasmas do telhado.
Nina o meu sono cheio de inquietude

Batendo de levinho no meu braço
Que estou com muito medo, minha 

mãe.
(...)

Aninha-me em teu colo como outrora
Dize-me bem baixo assim: — Filho, não 

temas
Dorme em sossego, que tua mãe não 

dorme.
Dorme. Os que de há muito te 

esperavam
Cansados já se foram para longe.

Perto de ti está tua mãezinha
Teu irmão. que o estudo adormeceu

Tuas irmãs pisando de levinho
Para não despertar o sono teu.

Dorme, meu filho, dorme no meu peito

Tenho medo da vida
S. Abstrato
Sentimento

Complemento nominal
Alvo

Nina o meu sono cheio de inquietude
Adjetivo 

Complemento nominal

— Filho, não temas
Vocativo

Perto de ti está tua mãezinha
Sujeito 



A partir da leitura do poema de Vinicius de Moraes, o termo
“da vida”, “Tenho medo da vida”, desempenha a função
sintática de

A) adjunto adnominal.
B) adjunto adverbial.
C) objeto direto.
D) predicativo do sujeito.
E) complemento nominal.



Em “Perto de ti está tua mãezinha”, o termo destacado
desempenha a função sintática de

A) adjunto adnomina

B) sujeito

C) complemento nominal

D) objeto direto

E) adjunto adverbial

História 

Estou doente.

Estou no escritório.



Para se expressar, o poeta faz uso de ralações
morfossintáticas para estabelecer sentido. Assim, no poema,
as expressões “minha mãe”, “filho” e “meu filho” exercem a
função sintática responsável por

A) caracterizar, especificar ou delimitar o sentido do
substantivo.
B) modificar o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes certas
características temporárias.
C) completar o sentido de nomes, isto é, substantivos,
adjetivos ou advérbios.
D) se juntar a um substantivo, a um pronome ou a uma
oração para explicá-los.
E) chamar ou interpelar o interlocutor - aquele com quem se
fala -, real ou imaginário.

Vocativo 

Complemento nominal

Adjunto

Predicativo do objeto 

Aposto

Vocativo 



A necessidade1 de transporte e manutenção do fogo2 levou
ao

desenvolvimento de dispositivos de iluminação mais
compactos e de maior durabilidade. Assim, há cerca de 50
mil anos, surgiram as primeiras lâmpadas a óleo, feitas a
partir de rochas e conchas, tendo, como pavio, fibras
vegetais que queimavam em óleo animal ou vegetal. Mais
tarde, a eficiência desses dispositivos foi aumentada, com o
uso de óleo de tecidos gordurosos de animais marinhos,
como baleias e focas.

Complemento nominal
Paciente

Complemento nominal
Paciente

Adjunto adnominal

Complemento nominal
Paciente

Adjunto adnominal Adjunto adnominal



Dentro das relações morfossintáticas, há palavras ou
expressões que se ligam ao nome e ao verbo, podendo
exercer funções sintáticas distintas. No fragmento, observa-se
um recurso da língua portuguesa, presente no uso da palavra
“necessidade” (ref. 1), que consiste na presença da
expressão “de transporte e manutenção do fogo” (ref. 2) que
A) esclarece a ideia do nome, podendo ser retirada oração.
B) especifica o sentido desse nome concreto, sendo
equivalente a ele.
C) explica o sentido do nome concreto, podendo ser retirada
da oração.
D) completa o sentido desse nome abstrato, não podendo ser
retirada do texto.
E) enumera a ideia expressa no nome concreto, podendo ser
retirada da oração.



Ora, Manolito.
Vocativo

S. Próprio

Todo mundo (:) crianças e adultos, gordos e 
magros, ricos e pobres, negros e brancos…

Aposto enumerativo 



No segundo quadrinho, os termos “crianças e adultos, gordos
e magros, ricos e pobres, negros e brancos...” exercem a
função sintática de

A) sujeito.
B) aposto.
C) objeto direto.
D) objeto indireto.
E) adjunto adnominal.



“O consumidor não é o cidadão"

“ilusões tornadas realidades como símbolos (:) a casa própria, o
automóvel, os objetos, as coisas que dão status.”

“participar ainda mais do consumo”

“O papel desse eleitor”

V.L.

Sujeito Predicativo do sujeito

Aposto enumerativo

V.T.I. O.I.

Adjunto adnominal 

Adjunto adnominal X complemento nominal 
1. Substantivo 

concreto
2. Substantivo 
abstrato — o 

termo 
preposicionado 

vai indicar a 
ideia de  posse 

ou agente  

1. Adjetivo e 
advérbio

2. Substantivo 
abstrato —

Alvo e paciente 



A construção de Brasília foi realizada no século 
passado. 

A construção dos pedreiros foi elogiada pelo 
empresário.

Complemen
to nominal 
Paciente 

Substantivo 
abstrato

Ação

Substantivo 
abstrato

Ação

Adjunto 
adnominal

Agente 



O medo dos soldados causa transtornos neles.…

Eu tenho medo do escuro…

S. Abstrato 
Sentimento

Complemento nominal 
Alvo

S. Abstrato 
Sentimento

Adjunto adnominal
Posse



Os meus bolsos estão cheios de dinheiro

Paralelamente a isso…

Adjetivo 

Advérbio

Complemento nominal 

Complemento nominal 



Funções sintáticas, complemento nominal, vocativo 
e aposto.


