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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Termos acessórios da oração 

Adjunto adnominal, Adjunto adverbial e Aposto 

Leia: 

Hot Park 

 

Hot Park é o maior parque aquático de águas naturalmente quentes e é o único no Mundo 

nessa categoria. Localizado em Rio Quente, Goiás, Brasil, é o mais movimentado parque 

aquático do Brasil. Por muito tempo, acreditou-se que as águas quentes que saem do pé da 

serra, na região do município de Rio Quente, no interior de Goiás, eram fruto de algum vulcão 

extinto. No entanto, após diversos estudos e análises, chegou-se à conclusão de que o 

aquecimento é feito pelo calor da Terra. Trata-se de um fenômeno natural chamado geotermia, 

que ocorre devido às características naturais da região.  

As águas das chuvas penetram em fissuras nas rochas e infiltram-se no solo a até 1.200 

metros de profundidade. A cada 30 metros, a água é aquecida em, aproximadamente, 1º C, 

devido à proximidade com o centro da Terra. Essa água, aquecida a altas temperaturas, ganha 

pressão para retornar à superfície e mistura-se ao volume frio do lençol freático. Desse processo, 

resultam as nascentes de águas quentes, com temperatura em torno de 37,5º C, que geram 6,5 

milhões de litros por hora e alimentam as 13 piscinas do complexo, incluindo o Rio Quente 

Resorts, o Hot Park e a Praia do Cerrado, maior praia de águas quentes naturais do mundo.  

 

Disponível em: <www.wikipedia.org/hotpark>. 

 

Questão 1 – O “a” desempenha a função de adjunto adnominal na frase: 

a) “[...] infiltram-se no solo a até 1.200 metros de profundidade.” 

b) “A cada 30 metros [...]” 

c) “[...] a água é aquecida em, aproximadamente, 1º C [...]” 

d) “Essa água, aquecida a altas temperaturas [...]” 

 

Questão 2 – Na oração “[...] fruto de algum vulcão [...]”, pode-se afirmar que: 

a) o termo “fruto” funciona como adjunto adnominal. 

b) o termo “de” funciona como adjunto adnominal. 

c) o termo “algum” funciona como adjunto adnominal. 
d) o termo “vulcão” funciona como adjunto adnominal. 
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Questão 3 – Observe as expressões sublinhadas que introduzem as frases. Em seguida, 

assinale aquela que funciona como adjunto adverbial: 

a) “Por muito tempo, acreditou-se que as águas quentes [...]” 

b) “No entanto, após diversos estudos e análises, chegou-se à conclusão de que [...]” 

c) “Essa água, aquecida a altas temperaturas, ganha pressão [...]” 

d) “Desse processo, resultam as nascentes de águas quentes [...]” 

 

Questão 4 – O adjunto adverbial, que compõe a frase assinalada acima, exprime: 

a) lugar 

b) intensidade 

c) tempo 

d) modo 

 

Questão 5 – No trecho “[...] é o mais movimentado parque aquático do Brasil.”, o adjunto 

adverbial “mais”: 

a) complementa o sentido do adjetivo “movimentado”. 

b) intensifica o sentido do adjetivo “movimentado”. 
c) explica o sentido do adjetivo “movimentado”. 

d) determina o sentido do adjetivo “movimentado”. 

 

Questão 6 – O aposto “[...] maior praia de águas quentes naturais do mundo.” refere-se: 

a) ao município de Rio Quente. 

b) ao Rio Quente Resorts. 

c) ao Hot Park. 

d) à Praia do Cerrado. 

 

Questão 7 – O aposto, presente na questão anterior, tem como núcleo o termo: 

a) “maior” 

b) “praia” 

c) “águas” 

d) “mundo” 

 

Questão 8 – Um termo é acessório quando: 

a) desempenha função essencial na oração. 

b) desempenha função complementar na oração. 

c) desempenha função secundária na oração. 

d) não desempenha função na oração. 


