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O que é Riqueza e Pobreza

    Um dia, um pai de família rica levou seu filho para viajar para o interior com o firme 
propósito de mostrar quanto as pessoas podem ser pobres.
    Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre.
    Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho:
     “- Como foi a viagem?”                          
    “- Muito boa, Papai!”
    “- Você viu como as pessoas podem ser pobres?”
    “- Sim.” Respondeu o menino.
    “- E o que você aprendeu?”, o pai perguntou.
    O filho respondeu:
    “- Eu vi que nós temos um cachorro em casa, e eles têm quatro.
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Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim; eles têm um 
riacho que não tem fim.
Nós temos uma varanda coberta e  iluminada com luz, eles têm um 
céu imenso com as estrelas e a lua.
Nosso  quintal  vai  até  o  portão  de  entrada,  eles  têm  uma  floresta 
inteira.”
    O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai 
ficou estupefato pelo que o filho acrescentou:
    “- Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres…”.

Disponível em: <http://www.reflexaodevida.com.br/>
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1) Perceba que o texto se constrói por meio da oposição 
de pensamentos, no que se refere à definição de riqueza 
e pobreza. Explique a referida oposição
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1) Perceba que o texto se constrói por meio da oposição 
de pensamentos, no que se refere à definição de riqueza 
e pobreza. Explique a referida oposição

Na visão do pai, a riqueza é definida pelos bens materiais que o indivíduo possui. Com o 

intuito de fazer com que o filho valorizasse os referidos bens, ele o enviou para o interior, 

onde vivia uma família pobre. Para a sua surpresa, o filho constatou que, na verdade, 

aquela família que é rica, por poder desfrutar de tudo o que há de mais belo que a 

natureza pode oferecer. 
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2) “Nós temos” e “Eles têm” se repetem ao longo do 
texto na construção da oposição mencionada na questão 
anterior. Identifique a que se referem os termos 
destacados abaixo:

Nós temos:
 
Eles têm:
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2) “Nós temos” e “Eles têm” se repetem ao longo do 
texto na construção da oposição mencionada na questão 
anterior. Identifique a que se referem os termos 
destacados abaixo:

Nós temos:
 
Eles têm:

Nós temos - refere-se ao pai e ao seu filho. 

Eles têm: refere-se, de forma subentendida, aos integrantes da família 

“pobre”. 
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3) Releia esta passagem:

“O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai 
ficou estupefato pelo que o filho acrescentou:      
“- Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres…”.
Note que foi empregada a palavra “estupefato” para expressar a 
reação do pai diante da descoberta do filho. Identifique outros 
vocábulos que poderiam ser colocados no lugar da palavra citada, 
sem interferência no sentido do texto:
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3) Releia esta passagem:

“O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai 
ficou estupefato pelo que o filho acrescentou:      
“- Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres…”.
Note que foi empregada a palavra “estupefato” para expressar a 
reação do pai diante da descoberta do filho. Identifique outros 
vocábulos que poderiam ser colocados no lugar da palavra citada, 
sem interferência no sentido do texto:

atônito, pasmo, perplexo... 
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4) Explique o porquê da utilização do sinal de aspas em 
quase toda a extensão textual:
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4) Explique o porquê da utilização do sinal de aspas em 
quase toda a extensão textual:
 

As aspas foram utilizadas para sinalizar as falas, relativas ao 

diálogo entre pai e filho, diferenciando-as do que foi narrado 

por quem produziu o texto. 
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5) Justifique o emprego da vírgula nestes trechos, em que o 
filho exprime a sua opinião sobre a viagem que fez:
“- Muito boa, Papai!”
“- Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos 
pobres…”.
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5) Justifique o emprego da vírgula nestes trechos, em que o 
filho exprime a sua opinião sobre a viagem que fez:
“- Muito boa, Papai!”
“- Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos 
pobres…”.

As vírgulas foram empregadas, nos trechos acima, para separar 

o vocativo. 
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6) Ocorre a omissão de um termo oracional no seguinte período:

a) “- Eu vi que nós temos um cachorro em casa, e eles têm quatro.”.

b) “Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim; eles têm 

um riacho que não tem fim.”.

c) “Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz, eles têm 

um céu imenso com as estrelas e a lua.”.

d) “Nosso quintal vai até o portão de entrada, eles têm uma floresta 

inteira.”.
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6) Ocorre a omissão de um termo oracional no seguinte período:

a) “- Eu vi que nós temos um cachorro em casa, e eles têm quatro.”.

b) “Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim; eles têm 

um riacho que não tem fim.”.

c) “Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz, eles têm 

um céu imenso com as estrelas e a lua.”.

d) “Nosso quintal vai até o portão de entrada, eles têm uma floresta 

inteira.”.

A
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(SEDUCE-GO - 1ª P.D - 2014). Leia o texto abaixo e, a seguir, responda as questões 7e 8.

PIANO

Maria Jorge

   O senhor Zé escolheu uma das mais antigas e belas profissões do 
mundo. Quis ser carpinteiro e durante cinquenta anos construiu armários, 
móveis, camas, mesas, cadeiras e tudo o que as pessoas da aldeia e 
arredores lhe pediam. Certo dia, teve o pedido mais surpreendente, mas 
também o mais grandioso que alguma vez podia ter tido. Construir um 
piano. Parecia difícil, mas como nas mãos habilidosas do senhor Zé não 
havia impossíveis, todos os desejos eram concedidos.

http://jardimdemuitaspalavras.blogspot. com.br/2012/10/mini-contos-infantis.html, acessado em 23/10/2013.
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7. Todos os desejos eram concedidos, porque

A.nas mãos habilidosas do senhor Zé não havia impossíveis.

B. o senhor Zé escolheu uma antiga e bela profissão.

C. certo dia, o senhor Zéteve o pedido mais surpreendente.

D.o senhor Zé resolveu construir um belo piano.
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7. Todos os desejos eram concedidos, porque

A.nas mãos habilidosas do senhor Zé não havia impossíveis.

B. o senhor Zé escolheu uma antiga e bela profissão.

C. certo dia, o senhor Zéteve o pedido mais surpreendente.

D.o senhor Zé resolveu construir um belo piano.

A
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8. No trecho “...e tudo o que as pessoas da aldeia e arredores lhe 
pediam.”, a palavra destacada significa

A.lugares impossíveis
B. lugares distantes
C. lugares próximos
D.lugares antigos
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8. No trecho “...e tudo o que as pessoas da aldeia e arredores lhe 
pediam.”, a palavra destacada significa

A.lugares impossíveis
B. lugares distantes
C. lugares próximos
D.lugares antigos

C
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ANÁLISE LINGUÍSTICA / SEMIÓTICA
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Sujeito
 É um termo que exprime algo em relação a um ser sobre o qual se fala;

 Será sempre um substantivo ou um termo substantivado;

 Geralmente vem na primeira posição na ordem sujeito + verbo + 

complemento;

 Nunca virá acompanhado de uma preposição;

 Pode ser substituído por um pronome do caso reto ou demonstrativo.
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                          EXEMPLOS
 
O menino cumprimentou as senhoras.

A lua ilumia o nosso amor.

Eu estudei muito para a prova de amanhã.

Ninguém compareceu ao trabalho ontem.

Material novo chegou à escola.
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Sujeito simples: quando o sujeito é expresso por apenas um 
núcleo na oração.

Ex.: Os dois amigos estudaram no fim de semana.

Ex.: Foram à festa ontem meus dois irmão.s.
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Sujeito composto: quando o sujeito é expresso por mais de 
um núcleo na oração.

Ex.: Meu pai e minha mãe viajaram muito durante a juventude.

Ex.: Chegarão ao destino os homens e seus filhos.
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Sujeito oculto ou desinencial: Vem implícito 
na desinência verbal ou no contexto elaborado.

Ex. Andei por vários lugares.
 
Ex.: Meus amigos foram embora. Estavam felizes 
após a festa.
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Sujeito indeterminado:  ocorre em situações 
nas quais o autor da ação existe, mas ele não 
aparece expresso na oração e não há elementos 
sintáticos que permitam sua plena identificação. 

Ocorre:
a) com verbos na 3ª p. sing. + partícula SE;
Ex.: Necessita-se de bons funcionários. 

b) com verbos 3ª pessoa do plural sem 
referência a termo anterior.
Ex.: Elevaram o preço do combustível ontem.
.
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Sujeito inexistente: O sujeito é completamente ausente, 
porque o verbo da oração é impessoal.

Os verbos impessoais indicam passagem de tempo 
(haver, fazer, ser), existência (haver) e fenômenos da 
natureza.

Ex.: Choveu muito ontem à noite.

Ex.: Há muitos problemas no país.

Ex.: São doze horas.

Ex.: Faz cinco dias que...
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                                    Predicado

Consiste naquilo que se informa a respeito de um sujeito.

Ex.: Nevou / rigorosamente ontem.

Ex.: A escola / é muito longe de casa.

Ex.: Você / é um encanto.

Ex.: Ele / sempre chegava atrasado.
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É aquele em que a informação está 
centrada em um nome. 

Obs:: O verbo que faz a junção entre o sujeito e o 
predicado não possui uma significação 
precisa, logo é chamado de verbo de ligação
.
Ex.: Aquele jogador é um fenômeno do futebol 
atual.

Ex.: A falta de água permanece constante em 
nossa cidade.
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O núcleo de significação está no 
verbo. 

Ex.: Todos obedecem às 
recomendações.

Ex.: O professor trabalha muito.

Ex.: Meu amigo chegou ontem.
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É aquele que apresenta dois 
núcleos: um nominal e outro 
verbal. 

Ex.: O vírus chegou muito agressivo 

Ex.: Ele abraçou sua namorada 
assustado.

Ex.: O rapaz as deixou irritadas.
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RESUMO
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1. Identifique o sujeito do 1º quadrinho.
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2. Na tira: “A gente faz tudo junto”. A classificação do sujeito é

(A) sujeito simples.
(B) sujeito composto.
(C) sujeito oculto.
(D) sujeito indeterminado.
(E) Inexistente ( oração sem sujeito).
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3. No texto: “De noite, cada uma vai pra sua cama, dormir...” O sujeito presente na frase é
A) “De noite, cada uma”
B) “cada uma”
C) “vai pra sua cama”
D) “De noite”
E) Não existe.

4. Suponha que, no 3º quadrinho, as meninas dissessem: “Vamos para casa!”, qual seria o 
tipo do sujeito nesta frase?
A) sujeito oculto.
B) sujeito indeterminado.
C) sujeito inexistente.
D) sujeito composto
E) Não existe.
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5. No primeiro balão da fala do Hagar, pode ser percebido 
claramente que o sujeito é
(A) indeterminado.
(B) oculto.
(C) simples.
(D) inexistente.
(E) composto
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6. O homem e a fera vivem livres de fomes e fadigas." Nesta oração o sujeito é:
A)  Sujeito indeterminado.
B)  Oração sem sujeito.
C)  Sujeito oculto.
D) Sujeito composto.
E) Simples

7. Não choremos, amigos, a mocidade." Qual é o tipo de sujeito desta oração?
A) Sujeito indeterminado.
B) Sujeito oculto.
C) Sujeito simples.
D) Oração sem sujeito.
E)  Sujeito composto.

42



8. (Concurso de Admissão ao Colégio Naval) No texto:
"Batem leve, levemente,
Como quem chama por mim...
Será chuva? Será gente?
Gente não é certamente
E a chuva não bate assim." 
                        (Augusto Gil)

Qual é o sujeito de "Batem leve, levemente"?
a) sem sujeito;                    
b) sujeito indeterminado;
c) sujeito oculto;                 
d) sujeito composto;
e) sujeito simples.
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9) No primeiro quadrinho, uma das falas da personagem consiste em uma 
oração com sujeito indeterminado. Qual é essa oração?



10) NÃO está corretamente analisado o predicado da alternativa:

a) A garota continuava em casa naquele tarde. NOMINAL

b) O dia todo a poeira peneirava sobre a terra. VERBAL

c) O sol desaparecia vermelho na linha do horizonte. VERBO NOMINAL

d) Um enorme caminhão estacionara em frente ao hotel. VERBAL

e) Ele está feliz. NOMINAL
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11) Reconheça o predicado como:
(A) Verbal       (B) Nominal        (C) Verbo-nominal

1. (   ) Nós consideramos o rapaz muito ajuizado.
2. (   ) A cantineira parecia inquieta hoje.
3. (   ) A casca da árvore estalou com o calor.
4. (   ) O povo participou da festa dominical.
5. (   ) Meu irmão sorriu satisfeito com o resultado.
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12. Assinale a alternativa em que o sujeito não foi corretamente grifado.

A)  Um pressentimento terrível tomou conta de todos.

B) Nenhum colega meu esteve na festa.

C) De vez em quando, novos interessados se apresentavam.

D) Todas as cartas estavam sobre a mesa.

E) Carolina chorava compulsivamente
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13) Numere de acordo com 
o seguinte código:

( 1 ) Sujeito Simples
( 2 ) Sujeito Composto
( 3 ) Sujeito Oculto
( 4 ) Sujeito Indeterminado
( 5 ) Oração sem sujeito

(  ) Vou viajar hoje.
(  ) Faz muitos anos que ele partiu.
(  ) A chuva impediu-lhe a saída.
(  ) Estão aí fora o repórter e o fotógrafo.
(  ) Assaltaram a loja da esquina.
(  ) Precisamos de bons médicos.
(  ) Há bons filmes em exibição.
(  ) Aquele mecânico está procurando 
emprego.
(  ) A velhinha e o fiscal fizeram um 
acordo.
(  ) Tomaram a bicicleta do garoto.
(  ) Ventou muito ontem à noite. 

48



14) A única alternativa que contém predicado verbo-nominal é:

a) As mãos sujas deixaram no colarinho manchas escuras.

b) O céu estava azul como nos dias estivos.

c) A enfermeira conduziu as mulheres por um longo corredor.

d) O dia amanheceu chuvoso neste final de semana.

e) O peru rodou.
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