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Atividades do plantão
01. Com relação à classificação do sujeito, analise as orações abaixo e assinale a alternativa correta. Justifique por que
ela está correta.
I – “ O meu primeiro ímpeto foi correr ao café”.
II – “Cheguei a pegar na xícara”.
III – “Ezequiel abriu a boca”.
IV – “Vou à missa com minha família”.
a) Nas orações I e II temos sujeitos simples e os núcleos são “primeiro” e “xícara”.
b) Nas orações II e III temos sujeitos indeterminados.
c) Nas orações II e IV temos sujeitos ocultos, representados pelo pronome pessoal “eu”.
d) Na oração IV temos sujeito simples e seu núcleo é “família”.
Nas frases II e IV o sujeito não está escrito, mas é identificável pelo contexto, portanto é oculto.
02.Na oração: “Foram chamados às pressas todos os vaqueiros da fazenda vizinha”, o núcleo do sujeito é? Explique
por que.
a) todos;
b) fazenda;
c) vizinha;
d) vaqueiros;
e) pressas.
Se fizermos a pergunta “Quem foi chamado às pressas?”, percebemos que a resposta é “todos os vaqueiros da fazenda
vizinha”, portanto este é o sujeito. A palavra mais importante do sujeito é “vaqueiros”.
03. Em relação a frase: “Precisa-se de trabalhadores”, indique a alternativa correta. Em seguida, justifique sua
escolha.
a) sujeito indeterminado.
b) “de trabalhadores” é o sujeito da oração.
c) o sujeito é oculto.
d) o sujeito é simples.
e) o núcleo do sujeito é "trabalhadores".
Não tem como identificar quem precisa de trabalhadores.
04. Há sujeito indeterminado em? Por quê?
a) O pássaro voou assustado.
b) Surgiram reclamações contra o cruzado.
c) Ouvem-se vozes na sala vizinha.
d) Ali, rouba-se no atacado e no varejo.
e) Vende-se casa na praia.
O sujeito é indeterminado, pois não tem como identificar quem rouba.
05. Assinale a alternativa em que há sujeito indeterminado. Em seguida, justifique sua resposta.
a) Amanheceu radiante o dia de hoje.
b) No inverno anoitece muito cedo.
c) Vive-se bem com Deus.
d) Conta-se que vai haver uma festa.
e) Contam-se muitas coisas de você.
O sujeito é indeterminado, pois não tem como identificar quem vive.

06. No trecho "Ninguém sabia o que fazer. Falavam até no fim do mundo," a correta classificação do sujeito é?
Justifique.
a. sujeito indeterminado e sujeito oculto
b. sujeito oculto e sujeito indeterminado
c. oração sem sujeito e sujeito composto.
d. sujeito indeterminado em ambos os casos
e. sujeito simples e sujeito indeterminado
Na primeira o sujeito é “ninguém”, pois “ninguém” sabia. Na segunda, o sujeito é indeterminado, pois não tem como
identificar quem falava.
07. Marque a opção que não apresenta sujeito indeterminado. Justifique a sua escolha.
a) Precisa-se de funcionários competentes.
b) Come-se bem neste restaurante.
c) Morre-se de tuberculose ainda hoje.
d) Deixaram a luz do pátio acesa.
e) Vendem-se pianos reformados.
O sujeito é “pianos reformados”, pois esta frase está na voz passiva.
08. Assinale a frase cujo termo sublinhado não é sujeito. Por que ele não é o sujeito?
a) Ouviam-se vozes estranhas.
b) Pensava-se em coisas estranhas.
c) Viam-se coisas estranhas.
d) Expunham-se coisas estranhas.
e) Propagavam-se vozes estranhas.
Não é sujeito, pois não existe sujeito preposicionado.
09. Duas das orações abaixo têm sujeito indeterminado. Assinale-as. Depois explique por que o sujeito é
indeterminado.
I. Projetam-se avenidas largas.
II. Há alguém esperando você.
III. No meio das exclamações, ouviu-se um risinho sarcástico.
IV. Falava-se muito sobre a possibilidade de escalar a
montanha.
V. Até isso chegaram a dizer.
a) I e II.
b) III e IV.
c) IV e V.
d) V e VI.
O sujeito é indeterminado, pois não tem como identificar quem falava, nem quem chegou a dizer.
10. Nas orações a seguir:
I. No trabalho, use equipamento de proteção. (você)
II. Júlio, no clube, falaram mal de você.
III. Vendeu-se a própria alma.
O sujeito é, respectivamente? Aponte os sujeitos das frases.
a) simples, simples, simples.
b) oculto, simples, simples.
c) indeterminado, indeterminado, simples.
d) oculto, indeterminado, simples.
e) oculto, indeterminado, indeterminado.

11. Assinale a alternativa que tem oração sem sujeito. Justifique sua escolha.
a) Existe um povo que a bandeira empresta.
b) Embora com atraso, haviam chegado.
c) Existem flores que devoram insetos.
d) Os guardas tinham esperança de encontrá-lo.
e) Há de haver recurso desta sentença.
A oração não tem sujeito, pois o verbo “haver” tem sentido de existir e, nesse caso, ele é impessoal.
12. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. Por que não há sujeito?
a) Esperanças haverá sempre.
b) Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu.
c) Haveria desejado ele tudo isso?
d) Alguém havia aberto a porta.
e) Choveu papel picado nas ruas de Curitiba.
A oração não tem sujeito, pois o verbo “haver” tem sentido de existir e, nesse caso, ele é impessoal.
13. Das seguintes orações: Pede-se silêncio; A caverna anoitecia aos poucos; Fazia um calor tremendo naquela tarde; o
sujeito se classifica, respectivamente, como? Identifique os sujeitos das frases.
a) indeterminado, inexistente, simples.
b) oculto, simples, inexistente.
c) inexistente, inexistente, inexistente.
d) oculto, inexistente, simples.
e) simples, simples, inexistente.
14. Que há entre a vida e a morte?
a) O sujeito do verbo haver é o pronome “que”.
b) Tem-se uma oração sem sujeito.
c) O sujeito está oculto.
d) O sujeito é indeterminado.
e) O sujeito é a vida e a morte.
Explique a sua escolha.
A oração não tem sujeito, pois o verbo “haver” tem sentido de existir e, nesse caso, ele é impessoal.
15. Em “Já era mais de meia-noite quando chegamos ao baile”, o sujeito do verbo ser é? Por quê?
a) inexistente.
b) indeterminado.
c) um homem.
d) aquela noite amiga.
e) aquela noite amiga, noite cristã.
A oração não tem sujeito, pois o verbo “ser” indica tempo e, nesse caso, ele é impessoal.

