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Atividade do plantão
1. Identifique os sujeitos das orações a seguir e classifique-os:
a) A festa continuou madrugada a fora. Sujeito simples
b) Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. Sujeito simples
c) Bateram no meu carro. Sujeito indeterminado
d) Faz muitos anos que ele partiu. Oração sem sujeito / sujeito simples
e) Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. Sujeito composto
2. Identifique os sujeitos das seguintes orações. Em seguida, reescreva as orações passando os termos destacados
para o plural:
a) Precisa-se de datilógrafo. Sujeito indeterminado - Precisa-se de datilógrafos
b) Vende-se máquina. Sujeito simples “máquina” - Vendem-se máquinas.
c) Arruma-se videocassete. Sujeito simples “videocassete” - Arrumam-se videocassetes.
d) Acredita-se em jogo melhor. Sujeito indeterminado - Acredita-se em jogos melhores.
e) Plastifica-se documento. Sujeito simples - Plastificam-se documentos.
f) Apela-se para o céu. Sujeito indeterminado - Apela-se para os céus.
3. Assinale a alternativa que tem oração sem sujeito. Explique por que ela não tem sujeito.
a) Existe um povo que a bandeira empresta.
b) Embora com atraso, haviam chegado.
c) Existem flores que devoram insetos.
d) Alguns de nós ainda tinham esperança de encontrá-lo.
e) Há de haver recurso desta sentença. Verbo “haver” com sentido de existir não tem sujeito.
4. Observe as orações a seguir, analisando-as minuciosamente:
Temos vagas para vendedores.
Existem vagas para vendedores.
Há vagas para vendedores.
a) De acordo com nossa percepção, deduzimos que as mesmas são semelhantes no que se refere à informação.
Tomando como ponto de partida o tipo de sujeito por elas representado, aponte a diferença, classificando-o.
1. Sujeito oculto “nós”
2. Sujeito simples “vagas”
3. Oração sem sujeito
b) Mediante a análise feita no exercício anterior, justifique sua resposta.
1. Sabe-se quem é o sujeito, ele apenas não veio escrito.
2. São as vagas que existem, portanto “vagas” é o sujeito.
3. Verbo “haver” com sentido de existir não tem sujeito.
c) Agora considere esta informação: “Precisa-se de vendedores”. Classifique o sujeito da frase, apresentando sua
justificativa. Sujeito indeterminado, pois não tem como saber quem está precisando de vendedores.
5. Atribua o sujeito pertencente às orações abaixo, tendo como suporte o seguinte código:
A – Sujeito determinado simples
B – Sujeito determinado composto
C – Sujeito oculto
D – Sujeito indeterminado
E – Sujeito inexistente ou oração sem sujeito
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B ) Meus amigos e eu organizamos um evento jamais esquecido.
C ) Preciso de seu carinho para me sentir segura.
E / C ) Faz dois anos / que não vou a Brasília.
A ) A vida nos reserva grandes surpresas.
D ) Comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários.

6. Das orações: “Pede-se silêncio”, “A caverna anoitecia aos poucos”, “Fazia um calor temendo naquela tarde” – o
sujeito classifica-se respectivamente como:
a) indeterminado, inexistente, simples
b) oculto, simples, inexistente
c) inexistente, inexistente, inexistente
d) oculto, inexistente, simples
e) simples, simples, inexistente
7. Analise a notícia em pauta, e posteriormente responda às questões que a ela se referem:
Nota zero
Depois de liderar as manifestações contrárias à realização do provão do MEC para avaliar a qualidade dos
cursos superiores, o presidente da UNE [...] explicou o protesto estudantil às câmeras de TV:
- Na minha opinião, não houveram tumultos.
Agora sim dá para entender por que a UNE queria que os estudantes entregassem a prova em branco...
(O Estado de S. Paulo)
a) Como já é do nosso conhecimento, a linguagem jornalística, além de denotativa, deve obedecer aos “ditames”
atribuídos pela norma padrão. De acordo com as regras da língua, a notícia em voga procurou priorizá-las, ou
ocorreu algum desvio? Ocorreu um desvio em relação às regras da língua.
b) Justifique a resposta ao item “a”.
Quando o presidente da UNE utilizou o verbo “houveram” no plural, ele não respeitou a regra que diz que o verbo
“haver”, com sentido de existir, não tem sujeito, portanto esse verbo deve ficar sempre no singular – “não houve
tumultos”.

