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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Termos acessórios: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto 

 

Leia: 

Palácio de Sal — Bolívia 

 

Está localizado no Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, na Bolívia, formado 

após transformações nos lagos pré-históricos que haviam na região. O hotel Palácio de Sal foi 

construído em 2007, com blocos de sal da própria mina. Grande parte dos móveis e objetos do 

hotel também são feitos de sal: paredes, camas, mesas e cadeiras. Apesar da estrutura diferente, 

ele é como um hotel tradicional: conta com bar, restaurante, spa e até campo de golfe. 

 

Letícia Yazbek. Disponível em:<https://aventurasnahistoria.uol.com.br>. 

 

Questão 1 – Grife o aposto que compõe este trecho: 

 

“Está localizado no Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, na Bolívia [...]” 
 

Questão 2 – Na passagem “O hotel Palácio de Sal foi construído em 2007 [...]”, o adjunto 
adverbial indica a circunstância de: 

(     ) lugar. 

(     ) tempo. 

(     ) intensidade.  

 

Questão 3 – Identifique a frase em que o trecho destacado é um adjunto adverbial de lugar: 

(     ) “[...] na Bolívia, formado após transformações nos lagos [...]” 
(     ) “Grande parte dos móveis e objetos do hotel também são feitos [...]” 
(     ) “[...] conta com bar, restaurante, spa e até campo de golfe.” 
 

Questão 4 – No segmento “Apesar da estrutura diferente [...]”, o vocábulo sublinhado funciona 
como adjunto adnominal porque: 

(     ) explica um termo. 

(     ) caracteriza um ser. 

(     ) exprime uma circunstância.  

 

Questão 5 – Observe atentamente os fragmentos do texto. Em seguida, aponte aquele em que a 

expressão destacada não desempenha a função sintática de adjunto adnominal: 

(     ) “O hotel Palácio de Sal foi construído em 2007 [...]” 
(     ) “[...] com blocos de sal da própria mina.” 
(     ) “[...] objetos do hotel também são feitos de sal [...]” 
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