
 

Aula 
50A Aposto e Vocativo 

APOSTO 

Aposto é o termo da oração que se liga a um substantivo ou palavra 
com valor de substantivo com a função de explicá-lo, esclarecê-lo, 
identificá-lo ou discriminá-lo. Geralmente o aposto vem separado do nome 
a que se refere por sinais de pontuação. 

Ex.: Lúcia, aluna do terceiro colegial, foi bem na prova. 

Ex.: Desejo-lhe uma coisa: felicidade. 

Ex.: A criança, um pequeno general, mandava na mãe e no pai. 

Ex.: Roubaram tudo: discos, joias, dinheiro, documentos. 

Ex.: Já viajei por vários países: Argentina, Colômbia, Peru e México. 

Ex.: Meus filhos são diferentes: um é louro, outro é moreno. 

Atenção: Existe um tipo de aposto que normalmente não vem separado 
por sinais de pontuação, como nos exemplos que seguem: 

Ex.: A cidade  de São Paulo sofreu com as enchentes. 

Ex.: Ela morava na rua Altinópolis. 

A esse tipo de aposto dá-se o nome de aposto de especificação. 
 

VOCATIVO 

Vocativo é um termo isolado dentro da oração (não pertence nem ao 
sujeito nem ao predicado), que serve para invocar, chamar, interpelar um 
ouvinte real ou não. O vocativo pode estar no começo, no meio ou no fim 
da frase. 

Ex.: "Colombo, fecha a porta de teus mares!" (Castro AIves) 

Ex.: "Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul!" (Gilberto 
Gil) 

Ex.: "Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar 
bem." (Chico Buarque) 

Ex.: "Ó minha amada, que olhos os teus" (Vinicius de Moraes) 

 
01. Com suas palavras explique o que são o aposto e o vocativo. 

02. Leia as tirinhas abaixo e responda: 

 

 
a) Qual das tirinhas possui aposto? Retire-os. 
b) Qual das tirinhas possui vocativo? Retire-os. 

03. Das frases abaixo retire o aposto e o vocativo especificando cada 
termo retirado. 
a) Lucrécia, guerreira cansada, teve o mundo em suas mãos. 
b) Recolha seus brinquedos depois de brincar, meu filho. 
c) Amanhã, 7 de Setembro, não haverá aula. Entendeu, mãe! 
d) Desejo uma coisa, meu Deus: que meu filho tenha saúde e paz. 
e) Descobri a grande razão da minha vida: conquistar você. 
f) Veja, seu bagunceiro! Tudo fora de lugar: as roupas, os livros. 
g) Muitos manifestantes compareceram à praça da Sé. 
h) Ronaldo, seu porco, veja isso: você deixou cair refrigerante no sofá! 
i) Caros colegas, é uma honra estar aqui, nesse palco, recebendo este prêmio. 
04. Crie duas frases que contenham aposto. 

05. Crie duas frases que contenham vocativo. 

06. Crie um pequeno texto que contenha dois apostos e dois vocativos. 


