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TIPOS DE SUJEITO 1ª  SÉRIE –Gramática – PROFa.LENE  
 

1. Correlacione. 

((A) SUJEITO SIMPLES 
((B) SUJEITO COMPOSTO 
((C) SUJEITO INDETERMINADO 
((D) SUJEITO INEXISTENTE 

1. (   ) Admitiu-se o erro. 

2. (   ) Chegou-se a uma triste conclusão. 

3. (   ) Faz três meses da volta de Manoel. 

4. (   ) Choveram pedras nesta briga terrível. 

5. (   ) Ventava todos os dias em Granada. 

6. (   ) Derrubaram mais um governo na América 

Central. 

7. (   ) Tim Maia e sua banda não compareceram a 

outro espetáculo. 

8. (   ) Não se pedem favores nesta firma. 

9. (   ) Não se acreditou em nenhuma de suas 

palavras. 

10. (   ) Não voltarão mais para o Brasil meu irmão 

e sua esposa. 

11. (   ) Aqui se trata de doenças incuráveis. 

12. (   ) Trata-se de uma interpretação da lei. 

 

2. Nas seguintes orações: 

“Pede-se silêncio”; “A caverna anoitecia aos poucos”; 

“Fazia um calor tremendonaquela tarde”; o sujeito se 

classifica, respectivamente, como: 

a) indeterminado, inexistente, simples 

(B) oculto, simples, inexistente 

(C) inexistente, inexistente, inexistente 

(D) oculto, inexistente, simples 

 (E) simples, simples, inexistente. 

 

3. Observe o emprego dos verbos HAVER, FAZER e DAR 

e assinale a(s) frase(s) correta(s) quanto à flexão 

verbal. 

(A) Sempre haverão vozes discordantes. 

(B) Vão fazer três anos, a contar do momento em que 

comecei o projeto. 

(C) Poderão haver diversas possibilidades de escolhas 

nesse processo. 

(D) Todos haviam deixado a sala. 

(E) Ainda vai haver muitas pessoas disputando água 

potável, se a continuarmos desperdiçando. 

 

 

4. Entre as frases abaixo, 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. 

 

 Leia. 

Meu avô de Itaparica, o inderrotável Coronel Ubaldo 

Osório, não era muito dado a novas tecnologias e à 

modernidade em geral. [...]Considerava injeção um 

castigo severo e, depois que as vitaminas começaram a 

ser muito divulgadas, diz o povo que, quando queria 

justiçar alguma malfeitoria, apontava o culpado a um 

preposto e determinava: “Dê uma injeção de vitamina 

B nesse infeliz." Dizem também que não se apiedava 

diante das súplicas dos sentenciados à injeção de 

vitamina, enquanto eram arrastados para o patíbulo, 

na saleta junto à cozinha, onde o temido carcereiro 

Joaquim Ovo Grande já estava fervendo a seringa.  

Fonte: RIBEIRO,João Ubaldo. In.:O Estado de S.Paulo: 22/07/2012. 

 

5. No trecho “Dizem também que não se apiedava 

diante das súplicas dos sentenciados à injeção", há dois 

verbos e duas orações. Observando-se as regras da 

língua padrão, é correto dizer que o sujeito de cada 

uma dessas orações é: 

A  indeterminado na primeira e está oculto na 

segunda. 

B  composto na primeira e simples na segunda. 

C  indeterminado em ambas. 

D  simples e está oculto em ambas. 

E  simples na primeira e indeterminado na segunda. 
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6. Assinale a alternativa correta em relação ao excerto 

“[...] Caberá à Sabesp, à Secretaria de Recursos 

Hídricos e às prefeituras a operação de abastecimento 

em pontos prioritários e a requisição, se necessário, de 

poços outorgados para a distribuição de água à 

população em pontos de apoio [...]". 

A O sujeito da oração é somente “operação". 

B O sujeito da oração possui dois núcleos: “operação" e 

“requisição". 

C O sujeito da oração é “Sabesp", “Secretaria de 

Recursos Hídricos" e “Prefeituras". 

D O sujeito da oração possui um núcleo: 

“abastecimento". 

E O sujeito da oração é somente “requisição". 

Leia. 

Somos gente  
Decretaram que pessoas com mais de sessenta 

anos merecem alguns benefícios. Há mais tempo 
decretaram que negro era gente.  

Há menos tempo que isso decretaram que 
mulher também era gente, pois podia votar.  

Mas voltando aos com mais de sessenta: 
decretaram coisas que deveriam ser naturais numa 
sociedade razoável. Não as vejo como benefícios, mas 
como condições mínimas de dignidade e respeito. 
Benefício tem jeito de concessão, caridade. Coisas 
como não lhes cobrarem mais pelo seguro saúde 
porque estão mais velhos, na idade em que 
possivelmente vão de verdade começar a precisar de 
médico, remédio, hospital, não deveriam ser impostas 
por decreto.  

Decretaram também que depois dos sessenta 
as pessoas podem andar de graça no ônibus e pagar 
meia entrada no cinema. Perceberam, pois, que após 
os sessenta as pessoas ainda se locomovem e se 
divertem. Pensei que achassem que nessa altura a 
gente ficasse inexoravelmente meio inválido e... 
invalidado.  

Que sociedade esquisita esta nossa, em que é 
preciso decretar que em qualquer idade a gente é 
gente. [...]  
LUFT, Lya. Pensar é transgredir. Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 
137 (Fragmento).  

 

7. Leia as orações seguintes: 
 
I. “Há menos tempo..."  
II. “... como não lhes cobrarem..."  
III. “Decretaram também..."  
Qual a correta classificação do sujeito em cada uma? 

AI – simples; II – simples; III – indeterminado. 
BI – oração sem sujeito; II – simples; III – 
indeterminado 
CI – oração sem sujeito; II – indeterminado; III – 
simples. 
DI – simples; II – composto; III – oração sem sujeito 
EI – oração sem sujeito; II – indeterminado; III – 
indeterminado. 
 
8. Na oração: "Em nossa cidade não se vive senão de 
política", o sujeito é: 
AIndeterminado; 
BOculto; 
COração sem sujeito; 
DSimples. 
 
9. Em “Está aberto, no espetáculo de circo, o terreno 
da utopia.”, o termo  “o terreno da utopia” exerce que 
função sintática? 
 
10.Leia. 
“Acho que sábado é a rosa da semana; sábado de tarde 
a casa é feita de cortinas ao vento, e alguém despeja 
um balde de água no terraço[...]” 
Levando em consideração a passagem “e alguém 
despeja um balde de água no terraço" e suas possíveis 
reescrituras a seguir, é correto dizer que:  

I. DESPEJAM UM BALDE DE ÁGUA NO TERRAÇO. 
II. DESPEJA-SE UM BALDE DE ÁGUA NO TERRAÇO. 

AI é uma construção com sujeito indeterminado e II, 
com voz passiva. 
BI é uma oração sem sujeito e II, com sujeito 
indeterminado. 
Cambas correspondem a construções com sujeito 
indeterminado 
DI é uma construção com sujeito indeterminado e II, 
com sujeito reflexivo. 
Eambas são construções com sujeito oculto. 

 
 

 


