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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Termos acessórios da oração: 

Adjunto adnominal, Adjunto adverbial e Aposto 

 

Leia a notícia a seguir: 

 

'Rua de Direitos' auxilia moradores de rua a terem serviços básicos em BH 

Mais de 1,8 mil pessoas vivem nas ruas da capital, segundo censo da PBH 

 

A ação “Rua de Direitos”, do projeto “Rua do Respeito”, é realizada em Belo Horizonte 

nesta terça-feira (29), no bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte. O evento 

oferece serviços básicos a pessoas em situação de rua, como emissão de documentos e 

cuidados com a saúde. De acordo com o último censo feito pela prefeitura da capital, em 2013, 

mais de 1,8 mil pessoas viviam nas ruas da capital mineira.  

Até às 17h, os moradores de rua terão acesso a atendimentos médicos e odontológicos, 

consultoria jurídica e previdenciária, corte de cabelo, elaboração de currículo, cadastro no 

Sistema Nacional de Empregos (Sine), além de emissão de documentos como carteira de 

identidade e título de eleitor. 

A iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Serviço Voluntário de 

Assistência Social (Servas) e Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) conta com apoio de 

outras instituições. De acordo com Carolina de Oliveira, diretora do Servas, os moradores de rua 

“estão numa situação transitória, a maioria quer sair dessa situação e precisa de uma 

oportunidade”. 

As tendas de atendimento estão na Rua Conselheiro Rocha, 2.500, Santa Tereza, Belo 

Horizonte, em frente à Fundação Caminho Verdade e Vida.  

 

Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/>. 

 

Questão 1 – Em todas as alternativas, os adjuntos adverbiais indicam o lugar onde será realizada 

a ação “Rua de Direitos”, exceto em: 

a) “em Belo Horizonte” 

b) “nesta terça-feira (29)” 

c) “no bairro Santa Tereza” 

d) “na Região Leste de Belo Horizonte.” 
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Questão 2 – No segmento “[...] em 2013, mais de 1,8 mil pessoas viviam nas ruas da capital 

mineira.”, a adjunto adnominal “mineira”: 

a) explica o substantivo “capital”. 

b) complementa o substantivo “capital”. 

c) caracteriza o substantivo “capital”.  
d) determina o substantivo “capital”.  

 

Questão 3 – Em “Até às 17h, os moradores de rua terão acesso a atendimentos médicos e 

odontológicos [...]”, a vírgula separa um adjunto adverbial: 

a) de meio 

b) de tempo 

c) de modo  

d) de afirmação  

 

Questão 4 – No trecho “[...] além de emissão de documentos como carteira de identidade e título 

de eleitor.”, o adjunto adnominal destacado é: 

a) uma locução adjetiva  

b) uma locução prepositiva  

c) uma locução substantiva  

d) uma locução conjuntiva  

 

Questão 5 – Grife a expressão que desempenha a função de apresentar “Carolina de Oliveira”: 

 

“De acordo com Carolina de Oliveira, diretora do Servas, os moradores de rua [...]” 

 

Questão 6 – A expressão, grifada acima, é chamada de: 

a) aposto  

b) vocativo  

c) complemento nominal  

d) predicativo do sujeito  

 

Questão 7 – Assinale a frase em que o “a” é um adjunto adnominal:  

a) “'Rua de Direitos' auxilia moradores de rua a terem serviços básicos em BH”. 

b) “O evento oferece serviços básicos a pessoas em situação de rua [...]” 

c) “[...] os moradores de rua terão acesso a atendimentos médicos e odontológicos [...]” 

d) “A iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) [...]” 

 


