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Atividade do plantão
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Identifique e classifique o sujeito presente nas seguintes orações.
Anda-se muito em São Paulo.
Abraçaram-se contentes os jogadores e técnicos vitoriosos.
Os olhos parados, bonitos e tristes fixavam o horizonte.
A cadeira de balanço e o tricô inacabado lembravam-me os tempos de infância.
Ainda eram pequenas as casas exportadoras de cacau.
Tocaram a campainha?
Eram mágicos o barulho da pipoca e o cheiro do café.
Trovejou toda a noite.
Largaram-me numa praia deserta do rio Amazonas.
O fogo passou: a casa da cruz caiu.
De repente ela soltou um grito.
Necessitamos de sua ajuda.
Não entendi a questão.
João e Carlos foram à cidade e fizeram muitas compras.

2. Identifique o sujeito dos verbos destacados e classifique-o. Quando o verbo for impessoal informe: verbo
impessoal, sem sujeito.
a. Os ecologistas decidiram fazer campanha política. Acham que muitos deputados não defendem a natureza. A
defesa da natureza é a defesa da vida. Muitos representantes políticos ignoram a devastação das matas, a
contaminação tóxica dos alimentos. Alguns se omitem. E outros nada fazem pela natureza e pelo homem.
b. Anoiteceu. João foi para a cama. Tentou ler, mas logo dormiu. O irmão, na cama ao lado, resmungava. O ronco de
João era forte. De verdade, João trovejava e unia seu som ao da chuva e dos grilos. Orquestravam uma melodia
desafinada.
3. "Pagam bem lá?" Nesta oração o sujeito é:
a) oculto
b) simples
c) indeterminado
d) oração sem sujeito
4. "Em nossa terra não se vive senão de política." Nesta oração o sujeito é:
a) indeterminado
b) oração sem sujeito
c) oculto
d) simples
5. "Afinal, lá se está sempre contente." Nesta oração o tipo de sujeito é:
a) oculto
b) composto
c) determinado
d) indeterminado
6. "Precisa-se de operários para a obra." Nesta oração o tipo de sujeito é:
a) composto
b) indeterminado

c) simples
d) oração sem sujeito
7. "Os livros escolares devem ser tratados com carinho." Nesta oração o tipo de sujeito é:
a) composto
b) indeterminado
c) simples
d) oração sem sujeito
8. Meu amigo José estuda à noite. Nesta oração o tipo de sujeito é:
a) indeterminado
b) composto
c) simples
d) nenhuma das anteriores
9. "Entusiasmo, garbo e disciplina caracterizaram o desfile." Nesta oração o tipo de sujeito é:
a) indeterminado
b) composto
c) oração sem sujeito
d) simples
10. O sujeito de uma oração é determinado quando:
a) O seu núcleo é um substantivo, palavra substantivada, pronome ou oração substantiva.
b) O seu núcleo é sempre um substantivo
c) O seu núcleo é sempre uma oração substantiva ou um substantivo
d) O seu núcleo é sempre um pronome pessoal ou um substantivo.
11. Quanto à espécie, o sujeito de uma oração pode ser:
a) Determinado ou indeterminado
b) Simples ou composto
c) As duas alternativas anteriores estão corretas.
d) Nenhuma alternativa está correta.
12. A oração sem sujeito caracteriza-se por:
a) O sujeito está indeterminado.
b) Não se atribui o fato a nenhum ser.
c) O sujeito está simplesmente oculto.
d) O fato é atribuído a um ser determinado.
13. A oração sem sujeito possui apenas:
a) Objeto direto.
b) Objeto indireto.
c) Predicado.
d) Sujeito oculto.
14. "Anoitecia silenciosamente." Nesta oração temos:
a) Sujeito simples
b) Oração sem sujeito.
c) Sujeito indeterminado.
d) Sujeito oculto.

