
 

 

SUJEITO – PREDICADO – PREDICAÇÃO 
ITA – GRAMÁTICA – Prof.ª  Sônia 

 
01. (Eear 2019)  Marque a alternativa que apresenta classificação correta em relação ao tipo de sujeito.  

a) O chefe trovejava de raiva. (Sujeito indeterminado)    
b) Uma chuva de pétalas tomou conta do céu da cidade. (Oração sem sujeito)    
c) Amamos a benignidade de nosso Mestre. (Sujeito indeterminado)    
d) Não podia haver formas mais simplificadas de respostas. (Oração sem sujeito) 
 

   Triste, louca ou má  
 
 
Triste louca ou má 
Será qualificada 
Ela quem recusar 
Seguir receita tal  
 
A receita cultural 
Do marido, da família 
Cuida, cuida da rotina  
 
Só mesmo rejeita 
Bem conhecida receita 
Quem não sem dores  
Aceita que tudo deve mudar  
 
Que um homem não te define 
Sua casa não te define 
Sua carne não te define 
Você é seu próprio lar  
 
Um homem não te define 
Sua casa não te define  
Sua carne não te define 

Ela desatinou 
Desatou nós 
Vai viver só  
 
Ela desatinou  
Desatou nós 
Vai viver só  
 
Eu não me vejo na palavra 
Fêmea: Alvo de caça 
Conformada vítima  
 
Prefiro queimar o mapa  
Traçar de novo a estrada 
Ver cores nas cinzas 
E a vida reinventar  
 
E um homem não me define 
Minha casa não me define 
Minha carne não me define 
Eu sou meu próprio lar  
 
Ela desatinou 
Desatou nós 
Vai viver só 

 

https://www.vagalume.com.br/francisco-el-hombre/triste-louca-ou-ma.html. Acesso em: 22 ago. 2018.  
 

02. (G1 -    2019)  Sabendo que estrofe é o agrupamento de versos, assinale a alternativa que apresenta a 
análise sintática correta dos trechos do texto.   
a) Na segunda estrofe, os termos “do marido” e “da família” são complementos nominais do termo 

“receita cultural”.     
b) Na primeira estrofe, o termo “Triste, louca ou má” exerce a função de sujeito do verbo “será”.     
c) Na primeira estrofe, o termo “quem recusar” exerce a função de sujeito do verbo “seguir”.     
d) Nas estrofes 4 e 5, o pronome oblíquo “te” funciona como objeto indireto do verbo “definir”.     
e) Na nona estrofe, a conjunção coordenativa aditiva “e”, que inicia o verso 31, introduz a ação final a ser 

realizada pelo sujeito indeterminado que fala como eu lírico da música.    
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03. (G1 - ifpe 2017)  No que diz respeito à forma verbal “roubaram”, no segundo balão da charge, podemos 

dizer que  
a) possui um sujeito indeterminado, por isso, o verbo está na terceira pessoa do plural.     
b) faz parte de uma oração sem sujeito, uma vez que o verbo é impessoal.     
c) tem como núcleo de seu sujeito simples a palavra “giz”.     
d) possui sujeito simples que, no caso, é o termo “professora”.     
e) seu sujeito é a palavra “ética”, em negrito no balão anterior.     

  
TRABALHO ESCRAVO É AINDA UMA REALIDADE NO BRASIL 

 
Esse tipo de violação não prende mais o indivíduo a correntes, mas acomete a liberdade do trabalhador e o 

mantém submisso a uma situação de exploração.  
O trabalho escravo ainda é uma violação de direitos humanos que persiste no Brasil. A sua existência foi 

assumida pelo governo federal perante o país e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 1995, o que 
fez com que se tornasse uma das primeiras nações do mundo a reconhecer oficialmente a escravidão 
contemporânea em seu território. Daquele ano até 2016, mais de 50 mil trabalhadores foram libertados de 
situações análogas à de escravidão em atividades econômicas nas zonas rural e urbana.  

Mas o que é trabalho escravo contemporâneo? O trabalho escravo não é somente uma violação trabalhista, 
tampouco se trata daquela escravidão dos períodos colonial e imperial do Brasil. Essa violação de direitos 
humanos não prende mais o indivíduo a correntes, mas compreende outros mecanismos, que acometem a 
dignidade e a liberdade do trabalhador e o mantêm submisso a uma situação extrema de exploração.  

Qualquer um dos quatro elementos abaixo é suficiente para configurar uma situação de trabalho escravo:  
TRABALHO FORÇADO: o indivíduo é obrigado a se submeter a condições de trabalho em que é explorado, 

sem possibilidade de deixar o local seja por causa de dívidas, seja por ameaça e violências física ou psicológica.  
JORNADA EXAUSTIVA: expediente penoso que vai além de horas extras e coloca em risco a integridade 

física do trabalhador, já que o intervalo entre as jornadas é insuficiente para a reposição de energia. Há casos 
em que o descanso semanal não é respeitado. Assim, o trabalhador também fica impedido de manter vida 
social e familiar.  

SERVIDÃO POR DÍVIDA: fabricação de dívidas ilegais referentes a gastos com transporte, alimentação, 
aluguel e ferramentas de trabalho. Esses itens são cobrados de forma abusiva e descontados do salário do 
trabalhador, que permanece sempre devendo ao empregador.   

CONDIÇÕES DEGRADANTES: um conjunto de elementos irregulares que caracterizam a precariedade do 
trabalho e das condições de vida sob a qual o trabalhador é submetido, atentando contra a sua dignidade.  

Quem são os trabalhadores escravos? Em geral, são migrantes que deixaram suas casas em busca de 
melhores condições de vida e de sustento para as suas famílias. Saem de suas cidades atraídos por falsas 
promessas de aliciadores ou migram forçadamente por uma série de motivos, que podem incluir a falta de 
opção econômica, guerras e até perseguições políticas. No Brasil, os trabalhadores provêm de diversos estados 
das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, mas também podem ser migrantes internacionais de países latino-
americanos – como a Bolívia, Paraguai e Peru –, africanos, além do Haiti e do Oriente Médio. Essas pessoas 
podem se destinar à região de expansão agrícola ou aos centros urbanos à procura de oportunidades de 
trabalho.  

Tradicionalmente, o trabalho escravo é empregado em atividades econômicas na zona rural, como a 
pecuária, a produção de carvão e os cultivos de cana-de-açúcar, soja e algodão. Nos últimos anos, essa 
situação também é verificada em centros urbanos, principalmente na construção civil e na confecção têxtil.  

No Brasil, 95% das pessoas submetidas ao trabalho escravo rural são homens. Em geral, as atividades 
para as quais esse tipo de mão de obra é utilizado exigem força física, por isso os aliciadores buscam 
principalmente homens e jovens. Os dados oficiais do Programa Seguro-Desemprego de 2003 a 2014 indicam 
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que, entre os trabalhadores libertados, 72,1% são analfabetos ou não concluíram o quinto ano do Ensino 
Fundamental.  

Muitas vezes, o trabalhador submetido ao trabalho escravo consegue fugir da situação de exploração, 
colocando a sua vida em risco. Quando tem sucesso em sua empreitada, recorre a órgãos 
governamentais ou organizações da sociedade civil para denunciar a violação que sofreu. Diante 
disso, o governo brasileiro tem centrado seus esforços para o combate desse crime, especialmente na 
fiscalização de propriedades e na repressão por meio da punição administrativa e econômica de empregadores 
flagrados utilizando mão de obra escrava.  

Enquanto isso, o trabalhador libertado tende a retornar à sua cidade de origem, onde as condições que o 
levaram a migrar permanecem as mesmas. Diante dessa situação, o indivíduo pode novamente ser aliciado 
para outro trabalho em que será explorado, perpetuando uma dinâmica que chamamos de “Ciclo do Trabalho 
Escravo”.  

Para que esse ciclo vicioso seja rompido, são necessárias ações que incidam na vida do trabalhador para 
além do âmbito da repressão do crime. Por isso, a erradicação do problema passa também pela adoção de 
políticas públicas de assistência à vítima e prevenção para reverter a situação de pobreza e de vulnerabilidade 
de comunidades.  

Adaptado.SUZUKI, Natalia; CASTELI, Thiago. Trabalho escravo é ainda uma realidade no Brasil. Disponível em: 
<http://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental-2/trabalho-escravo-e-ainda-uma-realidade-no-brasil/>. Acesso: 19 mar. 2017.  

 
 
04. (G1 - ifpe 2017)  Em relação à forma verbal grifada no trecho “Quando tem sucesso em sua empreitada, 

recorre a órgãos governamentais ou organizações da sociedade civil para denunciar a violação que sofreu.” 
(7º parágrafo),é CORRETO afirmar que  
a) tem como núcleo do sujeito o termo “empreitada”.     
b) o verbo grifado tem sujeito indeterminado, por não ser possível encontrá-lo na oração.     
c) o sujeito está posposto ao verbo, sendo ele “órgãos governamentais”.     
d) possui sujeito simples o qual, no caso, é “sociedade civil”.     
e) o sujeito é oculto, mencionado na oração anterior e, portanto, pode ser compreendido pelo contexto.    

  
05. (G1 - ifsp 2016)  Com relação à classificação do sujeito, assinale a alternativa correta.  

a) A oração: “Todos cantaram durante o evento” apresenta um exemplo de sujeito indeterminado.    
b) A oração: “A respeito desta informação, falo eu!” apresenta um exemplo de sujeito oculto 

(determinado).    
c) A oração: “Andavam devagar, em fila, nove ou dez”, apresenta um exemplo de oração sem sujeito.    
d) A oração: “Falam por nós os desprovidos de justiça, os humildes de alma”, apresenta um exemplo de 

sujeito composto.    
e) A oração: “Não se falava dele na reunião”, apresenta um exemplo de sujeito simples.    

 
 

Celular liberado 
 

Em 2010, a pesquisadora em Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Glaucia da Silva Brito 
e o mestrando em Educação Marlon de Campos Mateus, ambos da Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
realizaram uma pesquisa com professores de um colégio estadual de Curitiba (PR). A pergunta era: é possível 
usar os aparelhos celulares dos alunos com propósito pedagógico em sala de aula? A maioria não via nenhuma 
utilidade nos aparelhos, e ainda os considerava como um empecilho em suas aulas. Quatro anos depois, é 
crescente o número de professores que veem os celulares com outros olhos. E muitos os estão usando como 
aliados. 

No Colégio Vital Brazil, de São Paulo (SP), costuma-se dizer que a liberação do uso dos smartphones e 
outros aparelhos eletrônicos em aula foi uma 1“necessidade”. A coordenadora pedagógica do ensino médio, 
Maria Helena Esteves da Conceição, conta que, desde 2013, o uso dos aparelhos eletrônicos passou a ser feito 
em laboratórios e aulas específicas, como artes e matemática. ( ).  Os pesquisadores da UFPR sugerem ainda 
outras possibilidades de uso pedagógico dos smartphones: pesquisas em dicionários on-line ou aplicativos, a 
câmera como recurso nas aulas de artes, as redes sociais com geolocalização para as aulas de geografia. 2Tudo 
depende do propósito pedagógico e da disponibilidade do professor. 

3Mas será que esses aparelhos precisam ser usados em sala de aula? Não 4haveria outros meios para 
chegar aos mesmos resultados de pesquisa? ( )  Para incorporar os smartphones nas classes, é preciso 
preparo dos professores e planejamento para as aulas, acredita Vanderlei Cardoso, professor e assessor de 
matemática do Colégio Vital Brasil. 

Mãe do aluno 5David, do 9º ano do Colégio Bandeirantes, Beatriz Silva, 6aprova a utilização dos aparelhos 
eletrônicos em aula, “já que fazem parte do dia a dia dessa nova geração” e, segundo sua percepção, houve 
mudanças no processo de aprendizagem de seu filho. “Ele se tornou mais motivado para 7algumas atividades 
escolares específicas nas 8quais usa os aparelhos e apresentou mais autonomia para fazer pesquisa na internet 
e criatividade no uso de programas relacionados às artes gráficas”, relata. Mas Beatriz não esconde suas 
preocupações, que são as mesmas de muitos pais e pesquisadores, preocupados com o uso excessivo da 
tecnologia no cotidiano de jovens e crianças. “Minha preocupação é com o fato de os jovens permanecerem o 
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tempo todo conectados aos smartphones. Considero que, 9dessa forma, há o risco de os recursos de 
informática se tornarem os ‘protagonistas’ do processo quando, na verdade, o foco deve ser sempre o recurso 
‘humano’”, diz Beatriz. 

Disponível em: http://revistaeducacao.uol.com.br. Acesso em: 24.09.2015. Adaptado.  
 

06. (G1 - ifba 2016)  Na referência 2, pode-se afirmar sobre a classificação morfossintática da palavra “Tudo” 
que:  
a) é um predicado nominal.    
b) é o sujeito simples da oração.    
c) compõe o predicado da oração.    
d) morfologicamente, pode ser classificada como substantivo.    
e) constitui o sujeito indeterminado, uma vez que é impossível determinar quem pratica a ação.    

  
07. (G1 - col. naval)  Em qual das opções, considerando o trecho destacado, estrutura-se um caso de sujeito 

indeterminado?  
a) "[...] fez-se um desabafo aos integrantes da comunidade Viciados em Internet Anônimos [...]".  
b) "[...] o doente desenvolve uma tolerância que... o faz ficar on-line... sem se dar conta do exagero."  
c) "As situações vividas na rede passam, então, a habitar mais e mais as conversas."  
d) "Não seria factível, tampouco desejável, que se mantivessem totalmente distantes dela, como se 

espera, por exemplo, de um alcoólatra [...]".  
e) "Com a rede, afinal, descortina-se uma nova dimensão de acesso às informações [...]".  

  
Uma feita em que deitara numa sombra enquanto esperava os manos pescando, o Negrinho do Pastoreio 

pra quem Macunaíma rezava diariamente, se apiedou do panema e resolveu ajudá-lo. Mandou o passarinho 
uirapuru. Quando sinão quando o herói escutou um tatalar inquieto e o passarinho uirapuru pousou no joelho 
dele. Macunaíma fez um gesto de caceteação e enxotou o passarinho uirapuru. Nem bem minuto passado 
escutou de novo a bulha e o passarinho pousou na barriga dele. Macunaíma nem se amolou mais. Então o 
passarinho uirapuru agarrou cantando com doçura e o herói entendeu tudo o que ele cantava. E era que 
Macunaíma estava desinfeliz porque perdera a muiraquitã na praia do rio quando subia no bacupari. Porém 
agora, cantava o lamento do uirapuru, nunca mais que Macunaíma havia de ser marupiara não, porque uma 
tracajá engolira a muiraquitã e o mariscador que apanhara a tartaruga tinha vendido a pedra verde pra um 
regatão peruano se chamando Venceslau Pietro Pietra. O dono do talismã enriquecera e parava fazendeiro e 
baludo lá em São Paulo, a cidade macota lambida pelo igarapé Tietê. 

(Mário de Andrade, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. 
  
08. (Unifesp )  O sujeito da oração "Mandou o passarinho uirapuru" pode ser identificado por meio da análise 

do contexto linguístico interno. Trata-se de:  
a) sujeito indeterminado.    
b) "uirapuru" = sujeito expresso.    
c) "passarinho" = sujeito expresso.    
d) Ele ("o herói") = sujeito oculto.    
e) Ele ("o Negrinho do Pastoreio") = sujeito oculto.    

  
 

BRASIL, MOSTRA A TUA CARA 
    João Gabriel de Lima 

 

A semana de 22 foi só um marco, mas pode-se dizer que ela realmente criou uma agenda cultural para o 
país. Foi tentando inventar uma língua brasileira que Graciliano Ramos e Guimarães Rosa escreveram suas 
obras, 3as mais significativas do 9século, no país, no campo da prosa. Foi recorrendo ao bordão da antropofagia 
que vários artistas jovens, nos anos 60, inventaram a cultura pop brasileira, no movimento conhecido como 
tropicalismo. No plano das ideias, o século gerou três obras que se tornariam clássicos da reflexão sobre o país. 
"Os Sertões", do carioca Euclides da Cunha, escrito em 1902, é ainda influenciado por teorias racistas do século 
passado, que achavam que a mistura entre negros, 15brancos e índios provocaria 4um "enfraquecimento" da 
raça brasileira. Mesmo assim, é 5um livro essencial, porque o repórter Euclides, que trabalhava no jornal "O 
Estado de S. Paulo", foi a campo cobrir a guerra de Canudos e viu na frente de 18combate muitas coisas 
que punham em questão as teorias formuladas em gabinete. "Casa-Grande & Senzala", do 
pernambucano Gilberto Freyre, apresentava pela primeira vez a miscigenação como algo positivo e buscava 
nos primórdios da colonização portuguesa do país as origens da sociedade que se formou aqui. Por 
último, o paulista Sérgio Buarque de Holanda, em "Raízes do Brasil", partia de premissas parecidas mas 
propunha uma visão crítica, que influenciaria toda a sociologia produzida a partir de então. 

 VEJA, 22 de dezembro, 1999. p. 281-282. 
  
09. (Ufsm) 

"(...) e VIU na frente de combate muitas coisas que punham em questão as teorias formuladas em 
gabinete." 
"(...) e BUSCAVA nos primórdios da colonização portuguesa do país as origens da sociedade que se 
formou aqui." 



Exercícios Complementares 

 

 5

Sobre os verbos destacados, é correto afirmar que  
a) estão no mesmo tempo verbal mas em modos verbais diferentes.    
b) apresentam sujeito indeterminado.    
c) apenas "viu" está acompanhado de sujeito, que se encontra posposto.    
d) há termo(s) intercalado(s) entre eles e seus objetos diretos.    
e) são, respectivamente, transitivo direto e transitivo indireto.    

  
10. (Uepg )  O sujeito oracional foi analisado corretamente em:  

01) "As formas estranhas dos aeroplanos experimentais invadiam as páginas dos jornais" - sujeito simples 
anteposto ao verbo.    

02) "Nos dez primeiros anos deste século havia uma mania pop em Paris" - sujeito simples posposto ao 
verbo.    

04) "Em consequência, proliferaram os fotógrafos profissionais e amadores" - sujeito indeterminado.    
08) "Os pilotos e os inventores eram reconhecidos nas ruas" - sujeito composto anteposto ao verbo.    
16) "Surgiram câmeras modernas, mais sensíveis à luz" - sujeito simples posposto ao verbo.    

  
PALAVRAS 

 
"Veio me dizer que eu desestruturo a linguagem. Eu desestruturo a linguagem? Vejamos: eu estou bem 

sentado num lugar. Vem uma palavra e tira o lugar de debaixo de mim. Tira o lugar em que eu estava sentado. 
Eu não fazia nada para que a palavra me desalojasse daquele lugar. E eu nem atrapalhava a passagem de 
ninguém. Ao retirar de debaixo de mim o lugar, eu desaprumei. Ali só havia um grilo com a sua flauta de couro. 
O grilo feridava o silêncio. Os moradores do lugar se queixavam do grilo. Veio uma palavra e retirou o grilo da 
flauta. Agora eu pergunto: quem desestruturou a linguagem? Fui eu ou foram as palavras? E o lugar que 
retiraram de debaixo de mim? Não era para terem retirado a mim do lugar? Foram as palavras pois que 
desestruturaram a linguagem. E não eu." 

(BARROS, Manoel de. Ensaios fotográficos. Rio de Janeiro: Record, 2000.)  
 

11. (Uerj )  As gramáticas em geral registram duas ocorrências que deixam o sujeito indeterminado: frases 
como "Falaram mal de você", em que o verbo aparece na terceira pessoa do plural e não há sujeito 
reconhecível, e frases como "Precisa-se de servente", em que o pronome "se" na terceira pessoa do 
singular, indetermina o sujeito. 
O poema de Manoel de Barros, no entanto, cria uma outra ocorrência de sujeito indeterminado, que 
aparece no seguinte trecho:  
a) "Veio me dizer que eu desestruturo a linguagem"    
b) "Vejamos: eu estou bem sentado num lugar"    
c) "Ali só havia um grilo com sua flauta de couro"    
d) "E o lugar que retiraram de debaixo de mim?"    

  
12. (G1 )  Assinalar a alternativa em que ocorre sujeito indeterminado:  

a) Estudamos com muita determinação!    
b) Na clareira distante, estava o avião destroçado.    
c) Julgaram-no envolvido na trama.    
d) Existem pessoas muito delicadas.    
e) Soube-se que o acidente ocorreu à noite.    

  
13. (Cesgranrio )  Assinale a opção que traz corretas classificações do sujeito e da predicação verbal.  

a) "Houve... uma considerável quantidade" - sujeito inexistente; verbo transitivo direto.    
b) "que jamais hão-de ver país como este" - sujeito indeterminado; verbo transitivo indireto.    
c) "mas reflete a pulsação da inenarrável história de cada um" - sujeito simples; verbo transitivo direto e 

indireto.    
d) "que se recebe em herança" - sujeito indeterminado; verbo transitivo indireto.    
e) "a quem tutela" - sujeito simples; verbo intransitivo.    

  
14. (Cesgranrio )  Entre as frases a seguir somente UMA apresenta sujeito indeterminado. Assinale-a.  

a) Há a marca da vida nas pessoas.    
b) Não se necessita de lavadeira.    
c) Vai um sujeito pela rua.    
d) Não se engomou seu paletó.    
e) Pede-se um pouco de paciência.    

  
O IMPÉRIO DA LEI 

 
1  O desfecho da crise política deu uma satisfação a um anseio fundamental dos brasileiros: o de que a lei 
seja respeitada por todos. Estamos, agora, diante da imperiosa necessidade de dar prosseguimento ao 
processo de regeneração dos costumes políticos e da restauração dos princípios éticos na vida pública, que 
nada mais é do que se conseguir em novas bases um consenso em torno da obediência civil. 
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2  Existem reformas pendentes nas áreas política e econômica, lacunas constitucionais a serem preenchidas, 
regulamentações não realizadas, aprimoramentos da Carta que deverão ocorrer em datas já definidas. Mas 
estas tarefas não esgotam a pauta de urgências da cidadania. É indispensável inculcar no cidadão comum o 
respeito à lei. 
3  Esta aspiração é antiga no Brasil. Capistrano de Abreu já sonhava com uma Constituição com dois únicos 
artigos: 1 - A partir, desta data, todo brasileiro passa a ter vergonha na cara; 2 - Revogam-se as disposições 
em contrário. Num país que combina o furor legiferante à tradição de impunidade, o historiador compreendeu 
que o problema era menos a ausência de leis do que a generalizada e permanente tendência em desobedecê-
las. Simplificar e cumprir foram suas palavras de ordem.  
4  O sociólogo americano Phillip Schmitter se confessou abismado pela naturalidade com que os brasileiros 
transgridem as leis em vigor. É de se duvidar se uma Constituição como a de Capistrano "pegaria" no Brasil. 
Uma vez adotado o "cumpra-se a lei", as normas vigentes não seriam suficientes? Caso não fossem que 
mecanismos garantiriam o imediato cumprimento da nova lei? Mais: a desobediência à nova lei não 
aprofundaria ainda mais a desconfiança nas instituições? São questões que surgem espontaneamente num país 
cuja cidadania ainda não internalizou a lei. 

Jornal do Brasil 
 
15. (Cesgranrio )  Aponte a opção que apresenta uma oração com sujeito indeterminado:  

a) "(...) do que se conseguir em novas bases um consenso (...)" (10. parágrafo)    
b) "... inculcar no cidadão comum o respeito à lei." (20. parágrafo)    
c) "Revogam-se as disposições em contrário."(30. parágrafo)    
d) "(...) que surgem espontaneamente num país (...)" (40. parágrafo)    
e) "(...) caso não fossem, (...)" (40. parágrafo)    

 
16. (Espcex (Aman) 2015)  No trecho abaixo, a alternativa correta quanto ao sujeito da oração é: 

“O por fazer é só com Deus.”  
a) oração sem sujeito    
b) sujeito oracional    
c) sujeito composto “O por fazer”    
d) sujeito simples “O por fazer”    
e) sujeito simples “Deus”    

  
17. (Ibmecsp )  Analise o emprego do verbo "fazer" nos excertos a seguir: 

 
I. Seria excessivo dizer que hoje já não se fazem bons filmes, mas não é excessivo dizer que já não se 

fazem filmes como antigamente. 
 (Boris Fausto, "Folha de São Paulo", 28 de maio de 2006) 

II. "Eu tinha apenas dezessete anos  
No dia em que saí de casa 
E não fazem mais de quatro semanas que eu estou na estrada"  

 ("Primeira canção da estrada", Sá e Guarabyra). 
 
III. Uma coisa é patente: não fazem mais espelhos como antigamente. 
 
Indique V (verdadeiro) ou F (falso) em cada uma das alternativas a seguir: 
(   ) Nos três excertos, o sujeito de "fazem" tem a mesma classificação: é indeterminado. 
(   ) Em I, o verbo "fazer" está na voz passiva sintética, e o sujeito é simples. 
(   ) Em I, ocorre uma falha de concordância verbal, uma vez que o índice de indeterminação do sujeito 

"se" exige verbo no singular. 
(   ) Em II, ocorre oração sem sujeito, por isso, o verbo não poderia ser flexionado no plural. 
(   ) Em III, seria obrigatória a inclusão do índice de indeterminação do sujeito. 
 
A sequência CORRETA é:  
a) V - F - V - F - V.    
b) F - F - V - V - F.    
c) F - V - F - V - F.    
d) V - F - V - F - F.    
e) F - V - F - V - V.    

  
18. (Pucpr )  Assinale a alternativa que contém uma oração sem sujeito.  

a) No momento, doem-me muito os dentes.    
b) Para alguns, ainda havia esperança.    
c) Lentamente chegava a noite.    
d) Na repartição, existiam muitos documentos secretos.    
e) Nada se fazia de proveitoso.    
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19. (Ufla)  Marque a alternativa cujo período apresenta oração sem sujeito:  
a) Come-se bem naquelas carrocinhas de praia.    
b) Há palavras que se massificam pelo uso diário.    
c) Fiquei muito gratificada com o que você disse.    
d) As expressões e palavras estrangeiras estão na moda.    
e) Todo mundo sabe mais ou menos o significado dessas palavras.    

  
20. (Uel)  O período em que há uma oração sem sujeito é:  

a) Embarcaríamos, ainda que a ventania aumentasse.    
b) Caso ocorram ventos fortes, suspenderemos o embarque.    
c) Se ventar, não teremos como embarcar.    
d) Chegam do sul, com a chuva, os ventos que impedem o embarque.    
e) A ventania ameaçava o nosso embarque, mas, enfim, moderou.    

 
GABARITO 
 
01. D 

[A] Incorreto. O verbo “trovejar” é empregado metaforicamente, logo concorda com o sujeito simples “O 
chefe”. 
[B] Incorreto. O sujeito simples e determinado (“uma chuva de pétalas”) concorda com o verbo (“tomar”). 
[C] Incorreto. O sujeito do verbo “amar” é desinencial, uma vez que a concordância é feita na 1ª pessoa do 
plural. 
[D] Correto. A locução verbal “poder haver” tem como verbo principal “haver”, impessoal quando sinônimo 
de “existir”.   

 
02. C 

[A] Incorreta: os termos “do marido” e “da família” são objetos indiretos do verbo “cuida”. 
[B] Incorreta: o sujeito do verbo “será” é “ela”. 
[D] Incorreta: o pronome oblíquo “te” funciona como objeto direto do verbo “definir”. 
[E] Incorreta: o sujeito é oculto (“eu”).   

 
03. A 

Ao colocar o verbo na terceira pessoa do plural, vemos que há um sujeito que estaria na terceira pessoal 
do plural, no entanto, como ele não é explicitado em nenhum momento, não é possível identificá-lo e, 
assim, temos um sujeito indeterminado.   

 
04. E 

Ao retomarmos o 7º parágrafo: “Muitas vezes, o trabalhador submetido ao trabalho escravo consegue fugir 
da situação de exploração, colocando a sua vida em risco. Quando tem sucesso em sua empreitada, 
recorre a órgãos governamentais ou organizações da sociedade civil para denunciar a violação que 
sofreu.”, vemos que o sujeito de “recorre” é “o trabalhador submetido ao trabalho escravo”, mencionado 
no período anterior. Assim, temos um sujeito oculto.   

 
05. D 

[A] Incorreta: o sujeito é simples (“Todos”). 
[B] Incorreta: o sujeito é simples (“Eu”). 
[C] Incorreta: o sujeito é composto (“nove ou dez”). 
[E] Incorreta: o sujeito é indeterminado.   

 
06. B 

Nessa questão, é preciso atentar ao termo “morfossintática” do enunciado, que abrange a sintaxe. A partir 
disso, pode-se fazer a seguinte análise morfossintática: 
[Tudo]- sujeito 
depende - verbo 
[do propósito pedagógico e da disponibilidade do professor]. – objeto indireto 
Percebe-se que quem depende e, portanto, é sujeito da oração é “tudo”. Esse sujeito é classificado como 
simples, uma vez que há somente um termo (“Tudo”) ao qual o verbo “depende” se refere.   

 
07. D 

Nas opções a), b), c), e e), os verbos destacados apresentam sujeito simples, cujos núcleos são, 
respectivamente, “desabafo”, “doente”, “situações” e “dimensão”. Em d), a presença do verbo transitivo 
indireto configura uma oração com sujeito indeterminado.   

 
08. E 
 
09. D 
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10. 25   
 
11. A 
 
12. C 
 
13. A 
 
14. B 
 
15. B 
 
16. D 

O sujeito da oração é “O por fazer”. Trata-se de um sujeito simples, pois possui um só núcleo.   
 
17. C   
 
18. B   
 
19. B 
 
20. C   
 


