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1. Leia este trecho de um relato autobiográfico. Em seguida, identifique e classifique os sujeitos dos verbos
destacados.
Pouco tempo depois, um acontecimento transformou minha vida!
Tinha uma vizinha, Heloísa, cujo pai, professor, comprara várias coleções encadernadas. Guardava-as em uma
estante de madeira e vidro. Uma delas, a de Monteiro Lobato. Adulto e infantil. Livros encadernados em verde. Heloísa me
emprestou o primeiro, Reinações de Narizinho.
Eu já lera alguns livros antes. No final do primeiro ano escolar, ganhara uma versão de Simbad, o marujo. A
descoberta dos livros de Monteiro Lobato, com seus personagens criativos e a mistura de realidade e fantasia, mudou
minha vida. Narizinho era uma menina que morava no Sítio do Picapau Amarelo, com sua sábia avó, Dona Benta, e uma
fiel empregada negra, Tia Anastácia.
CARRASCO, Walcyr. Em busca de um sonho. São Paulo: Moderna, 2006. p. 29.
2. A oração sem sujeito possui apenas:
a) Objeto direto.
b) Objeto indireto.
c) Predicado.
d) Sujeito oculto.
3. "Anoitecia silenciosamente." Nesta oração temos:
a) Sujeito simples
b) Oração sem sujeito.
c) Sujeito indeterminado.
d) Sujeito oculto.
Transforme o sujeito da oração em simples.
4. "Será muito cedo?" "Como está calor!" Quais são os sujeitos destas orações?
a) Orações sem sujeito.
b) cedo / calor.
c) muito / como.
d) nenhuma das anteriores.
5. Defina o tipo de sujeito desta oração: "Fazia um calor infernal no sertão." Explique o porquê.
a) Sujeito indeterminado
b) Oração sem sujeito.
c) Sujeito simples
d) Sujeito oculto.
6. Defina o tipo de sujeito desta oração: "Faz dez anos que cheguei aqui."
a) Sujeito oculto.
b) Sujeito simples.
c) Sujeito indeterminado.
d) Oração sem sujeito.
7. Defina o tipo de sujeito desta oração: "Seriam quatro horas da tarde."
a) Oração sem sujeito.
b) Sujeito indeterminado.
c) Sujeito oculto.

d) Sujeito composto.
8. "Aqui não me cheira bem". Neste exemplo temos uma oração sem sujeito, pois:
a) Não há sujeito simples.
b) Não há um sujeito possível, agente da ação.
c) Não há um sujeito composto.
d) Nenhuma das anteriores.
9. "Já deve passar de dois anos." Qual é o tipo de sujeito?
a) Sujeito oculto.
b) Sujeito indeterminado.
c) Sujeito simples.
d) Oração sem sujeito.
10. "Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha." Qual é o sujeito e o tipo de sujeito desta oração?
a) Nunca ninguém / composto.
b) Ninguém / simples.
c) Ninguém /indeterminado.
d) Nunca / simples.
11. "Um esparso tilintar de chocalhos e guizos morria pelas quebradas." Qual é o sujeito e o tipo de sujeito desta
oração? Explique o porquê.
a) Um esparso tilintar de chocalhos e guizos / simples.
b) Um esparso tilintar de chocalhos e guizos / composto.
c) Um esparso tilintar / simples.
d) Chocalhos e guizos / composto.
12. "Não choremos, amigos, a mocidade." Qual é o tipo de sujeito desta oração? Explique o porquê.
a) Sujeito indeterminado.
b) Sujeito oculto.
c) Sujeito simples.
d) Oração sem sujeito.
13. "Corriam por aqueles dias boatos da revolução." Nesta oração o tipo de sujeito é:
a) Sujeito simples.
b) Sujeito oculto.
c) Oração sem sujeito.
d) Sujeito indeterminado.
Coloque a oração na ordem direta.
14. "O homem, a fera e o inseto, à sombra delas, vivem livres de fome e fadigas." Nesta oração o sujeito é: Explique
o porquê.
a) Sujeito indeterminado.
b) Oração sem sujeito.
c) Sujeito oculto.
d) Sujeito composto.
15. Justifique por que o sujeito desta oração é oculto: "Não chores, meu filho."
a) Não é possível identificar o sujeito.
b) O sujeito é o próprio verbo.
c) O praticante da ação é "tu", mas não aparece grafado.
d) O sujeito está indeterminado.

