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Atividade do plantão
1. Leia o texto a seguir:

A CIGARRA E A FORMIGA (Fábula de Esopo)

Num belo dia de inverno as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de comida.
Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados. De repente aparece uma cigarra:
- Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de comida!
As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra seus princípios, e perguntaram:
-Mas por que? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno?
Falou a cigarra:
-Para falar a verdade, não tive tempo, Passei o verão todo cantando!
Falaram as formigas:
-Bom... Se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltaram para o trabalho
dando risadas.
Moral da história:
Os preguiçosos colhem o que merecem.
a.
b.
c.
d.
(
(
(

Retire o sujeito da oração “Num belo dia de inverno as formigas estavam tendo o maior trabalho”.
Ainda na mesma oração, retire o predicado.
Como se classifica o sujeito da oração?
O predicado da oração é classificado em:
) verbal
) nominal
) verbo-nominal

2. Leia:
A RAPOSA E AS UVAS (Fábula de Esopo)
Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente.
Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Só que sua alegria durou pouco: por
mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora,
dizendo:
- Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me
desse essas uvas eu não comeria.
Moral da história: Desprezar o que não se consegue conquistar é fácil.
a. Qual é o sujeito da oração “Uma raposa foi até um vinhedo”?
b. Que tipo de sujeito aparece em “Lambeu os beiços”?
c. Retire o predicado da oração “As uvas estão verdes e azedas” e classifique-o.
3.
a.
b.
c.

Leia as orações a seguir, identifique o sujeito e classifique-o.
Uma cigarra apareceu.
A safra estava excelente.
O monstro e Bela eram amigos.

d.
e.

Retornou ao palácio e encontrou Bela no chão.
Levaram vários dias para que voltassem.

4.
a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa cujo predicado é verbo-nominal. Em seguida, explique o porquê dessa classificação.
Uma viúva econômica e zelosa tinha duas empregadas.
O espetáculo é fashion.
Achei o espetáculo clean.
O menino caminhava pelas ruas.
Os alunos caminhavam apressados.

5.
a.
b.
c.
d.
e.

Qual das orações a seguir não existe sujeito? Explique por que.
Há vários estudantes no show de calouros.
Existiam vários alunos no show.
João e Maria corriam pelo parque.
Tocaram a campainha de sua casa.
José tocou flauta no concerto.

6.
a.
b.
c.
d.
e.

Complete as frases a seguir com o predicado indicado entre parênteses.
João ................................................................................................................. (predicado verbal)
Os alunos ............................................................................................. (predicado verbo-nominal)
Os funcionários .............................................................................................(predicado nominal)
Os professores ..................................................................................................(predicado verbal)
A escola ...............................................................................................(predicado verbo-nominal)

7. “Quando me procurar o desencanto, eu direi, sereno e confiante, que a vida não foi de todo inútil.”
O sujeito de procurar é:
a) Indeterminado
b) Eu (elíptico)
c) O desencanto
d) Me
e) Inexistente
8. Observe as orações seguintes:
1. Dizem por aí tantas coisas…
2. Nesta faculdade escolhem muito bem os alunos.
3. Obedece-se aos mestres.
O sujeito está indeterminado:
a) Somente na 1.
b) Na 2 somente.
c) Na 3 somente.
d) Em duas delas somente.
e) Nas três orações.
9. Só num caso a oração é sem sujeito.
Identifique-a:
a) Faltavam três dias para o batismo.
b) Houve por improcedente a reclamação do aluno.
c) Só me resta uma esperança.
d) Havia tempo suficiente para as comemorações.
e) N.d.a.

