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1.DIFERENCIAR FRASE, ORAÇÃO E 

PERÍODO;

2. TIPOS DE SUJEITO;

3. TIPOS DE PREDICADO.
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Bate outra vez com esperança o meu coração

Pois já vai terminando o verão, enfim

Volto ao jardim na certeza que devo chorar

Pois bem sei que não queres voltar para mim

Queixo-me às rosas mas que bobagem as rosas não falam

Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti, ai

Devias vir para ver os meus olhos tristonhos

E quem sabe sonhar os meus sonhos, por fim

Cartola
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Questão 01
Considerando o primeiro verso, qual o sujeito do verbo “bater”?

a) “o meu coração”

b) Sujeito oculto (ele)
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Questão 01

c) Oração sem sujeito

d) Sujeito indeterminado

e) “esperança”
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Texto ii

As Cobras, Luís Fernando Veríssimo
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Questão 02
Segundo a NGB, no 3º quadrinho da tira encontramos sujeito:

a) Oculto

b) Simples
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Questão 02

c) Desinencial

d) Elíptico

e) Subentendido
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Texto iii

As Cobras, Luís Fernando Veríssimo
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Questão 03
Lendo novamente o que está expresso no primeiro quadrinho, percebe-se:

a) O sujeito é “Nosso novo técnico”

b) É um caso clássico de oração sem sujeito
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Questão 03

c) Trata-se de um sujeito oculto

d) O sujeito só pode ser determinado ao lermos os outros quadrinhos

e) O sujeito está indeterminado
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QUESTÃO 04
Classifique, quanto à predicação, os verbos das orações abaixo:

A) Luísa anda nervosa.    

B) Luísa anda devagar.

C) Todos discutiram o acordo.   
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D) O prisioneiro escrevia cartas aos amigos. 

E) O prisioneiro escrevia rapidamente. 

F) O professor continuou a leitura.  
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G) O professor continuou na sala. 

h) Ele não se referiu, na reunião, a minhas atitudes. 

I) Ficou em casa o dia todo.   

j) Cuspi no chão, com nojo daquele lugar.   
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Questão 04

A) Luísa anda nervosa.  - VL

B) Luísa anda devagar.  - VI 

C) Todos discutiram o acordo.  - VTD  

D) O prisioneiro escrevia cartas aos amigos. - VTDI 

E) O prisioneiro escrevia rapidamente. - VI
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Questão 04

F) O professor continuou a leitura. - VTD 

G) O professor continuou na sala. - VI 

h) Ele não se referiu, na reunião, a minhas atitudes.  - VTI 

i) Ficou em casa o dia todo. - VI 

j) Cuspi no chão, com nojo daquele lugar.  - VI  



Questão 05

Classifique os predicados das orações a seguir:

A) A multidão caminha pela estrada.  

B) O porteiro, contrariado, foi reclamar ao gerente. 

C) Naquele dia eu a encontrei mais feliz.     
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Questão 05

D) O pai encontrou a filha magoada. 

E) Ela cantava baixo. 
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Questão 05

F) O teto era baixo.     

G) As pessoas o consideraram capaz. 
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Questão 05
Classifique os predicados das orações a seguir:

A) A multidão caminha pela estrada. - PV   

B) O porteiro, contrariado, foi reclamar ao gerente. -PVN

C) Naquele dia eu a encontrei mais feliz. - PVN  
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Questão 05

D) O pai encontrou a filha magoada. - PVN  

E) Ela cantava baixo. - PV   

F) O teto era baixo. - PN  

G) As pessoas o consideraram capaz. - PVN
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Questão 06
Classifique os complementos verbais das orações abaixo:

A) Desejo-te boa sorte.   

B) Aos companheiros, dou-lhes ajuda.     

C) Deus confiou-me esse talento.  
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