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CONTEÚDO: SUJEITO (MÓDULO: B1) 
 

QUESTÕES UFU 
 
Texto para resolver as questões de 1 e 2. 
 
A ideia de pátria se vinculava estreitamente à de natureza e em parte 
extraía dela a sua justificativa. Ambas conduziam a uma literatura que 
compensava o atraso material e a debilidade das instituições por meio 
da supervalorização dos aspectos regionais, fazendo do exotismo razão 
de otimismo social. A partir de 1930 houve uma mudança de 
orientação, sobretudo na ficção regionalista, percebendo-se o que 
havia de mascaramento no encanto pitoresco com que antes se 
abordava o homem rústico. Evidenciou-se a realidade dos solos pobres, 
das técnicas arcaicas, da miséria pasmosa das populações, da sua 
incultura paralisante. A visão que resulta dessa perspectiva é 
pessimista quanto ao presente e problemática quanto ao futuro. 
 

(Antonio Candido. A educação pela noite e outros ensaios, 1989. Adaptado.) 

 
Q.01 - “A partir de 1930 houve uma mudança de orientação” Sobre o 
verbo destacado é correto afirmar que 
A) o sujeito é simples: uma mudança de orientação. 
B) é indeterminado, pois sabemos quem é, mas não podemos 

enunciá-lo. 
C) é inexistente, pois o verbo “haver” é sinônimo de existir e, 

portanto, impessoal. 
D) se trocássemos houve por existiu, o sujeito seria inexistente. 
 
Q.02 - “mascaramento no encanto pitoresco” A palavra destacada 
pode ser trocada, sem alterar o sentido do texto, por 
A) suave. 
B) triste. 
C) desfigurado. 
D) flagelado. 
 
Texto para resolver as questões 3 e 4. 
 
Gira coroa da majestade  
samba de verdade, identidade cultural  
Imperatriz é o relicário  
no bicentenário do Museu Nacional  
 
Onde a musa inspira a poesia  
a cultura irradia o cantar da Imperatriz  
é um palácio, emoldura a beleza  
abrigou a realeza, patrimônio é raiz  
que germinou e floresceu lá na colina  
a obra-prima viu o meu Brasil nascer  
no anoitecer dizem que tudo ganha vida 
 
paisagem colorida deslumbrante de viver  
bailam meteoros e planetas  
dinossauros, borboletas  
brilham os cristais  
o canto da cigarra em sinfonia  
relembrou aqueles dias que não voltarão jamais  
 
À luz dourada do amanhecer  
as princesas deixam o jardim  
os portões se abrem pro lazer  
pipas ganham ares  
encontros populares  
decretam que a Quinta é pra você  
 
Samba de enredo da escola de samba Imperatriz Leopoldinense em 2018  
Compositores: Jorge Arthur, Maninho do Ponto, Julinho Maestro, Marcio Pessi, 
Piu das Casinhas  

 

 
Q.03 - “Onde a musa inspira a poesia” Sobre essa oração,  é correto 
afirmar que 
A) o sujeito é simples: a poesia. 
B) o sujeito é o pronome relativo “onde” 
C) o verbo é intransitivo 
D) o sujeito é simples: a musa. 
 
Q.04 - “o canto da cigarra em sinfonia  
relembrou aqueles dias que não voltarão jamais”. Sobre o período, é 
correto afirmar que 
A) “o canto da cigarra em sinfonia” é o sujeito do verbo “relembrou” 
B) o verbo “relembrou” é intransitivo. 
C) o verbo “voltarão” é transitivo direto. 
D) o sujeito do verbo “voltarão” é indeterminado. 
 
Q.05 - “Chegaram ao colégio, depois de muito tempo, o aluno das 
letras diferentes” 
A) Essa oração está na ordem direta ou indireta? 
B) Justifique sua resposta. 
C) Essa oração contém uma infração à norma culta. Corrija-a 
D) Explique a causa provável dessa infração. 
 

RESPOSTAS 
Q.01 C 
Q.02 A 
Q.03 D 
Q.04 A 
Q.05 
A) indireta. 
B) a oração começa pelo predicado e o sujeito está no final da oração. 
C) chegou ....... (erro de concordância verbal) 
D) O autor concordou o verbo com letras e não, com o núcleo “o 

aluno” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

LISTA DE EXERCÍCIOS LÍNGUA PORTUGUESA – NADIM ABDALLA 

 

 

 

CONTEÚDO: SUJEITO (MÓDULO: B1) 
 

ENEM: 
 
Texto para resolver as questões de 1 a 5. 
 
Sequestradora de Pedrinho volta a ser internada em hospital  
 
1.Hipertensa, a ex-empresária Vilma Martins Costa foi internada sexta-
feira (12) no Hospital de Urgências de Goiânia (GO) com sintomas de 
agravamento, como fortes dores de cabeça. Ela foi medicada e passa 
bem. Enquanto permanecer no hospital, a presa deverá ficar sob a 
guarda de uma PM (Polícia Militar) e de uma agente penitenciária e 
não pode receber visitas. 
 
2.Na próxima terça-feira (16), Vilma tem uma audiência com o juiz Éder 
Jorge, da Vara de Execuções Penais de Goiânia, sobre suas recorrentes 
internações. Em 2006, ela deixou a unidade em que cumpria pena em 
regime semiaberto mais de 12 vezes, para receber tratamento médico. 
 
3.Da última vez, ela deu entrada no Hospital São Bernardo no mesmo 
dia em que deveria ter se apresentado na unidade prisional, após a 
saída temporária de Natal. 
 
4.O secretário estadual da Justiça, Edemundo Dias de Oliveira Filho, 
desconfiou que ela estivesse tentando "burlar sua execução penal” e 
pediu o retorno ao regime fechado. Oliveira Filho reforçou o pedido 
com o fato de que alimentos proibidos para pacientes com hipertensão 
e diabetes --como é o caso de Vilma-- foram achados no quarto dela, 
naquele hospital. 
 
5.Conforme laudo elaborado no final de 2006 pela Junta Médica do TJ, 
a ex-empresária sofre da chamada síndrome plurimetabólica, cujos 
principais sintomas são diabetes, hipertensão arterial e obesidade. 
Embora ela use cadeira de rodas, de acordo com a mesma equipe, ela 
não apresenta nenhuma incapacidade motora. 
 
6.Vilma foi condenada a 15 anos e nove meses de prisão por falsidade 
ideológica e por levar da maternidade e criar como filhos Aparecida 
Fernandes Ribeiro da Silva e Pedro Rosalino Bráulio Pinto, o Pedrinho. 
Os dois foram levados da maternidade em 1979 e 1986, 
respectivamente. 
 

(Folha On Line , 13 de janeiro de 2007) 

 
Q.01 - De acordo com o texto, podemos afirmar que 
A) Mesmo não apresentando nenhuma incapacidade motora, Vilma 

usava cadeira de rodas. 
B) Vilma não foi condenada à prisão por falsidade ideológica. 
C) Vilma não possui doenças em hipótese alguma. 
D) Vilma seguia um rígido regime alimentar. 
E) Vilma não é motivo de qualquer desconfiança por parte das 

autoridades goianas. 
 
Q.02 - A palavra hipertensa, 1º parágrafo, no texto 
A) se refere a “a polícia goiana”. 
B) se refere a “agente penitenciária”. 
C) é um advérbio e se refere ao verbo ser (foi) 
D) é um substantivo. 
E) é uma palavra derivada. 
 
Q.03 - "burlar sua execução penal”, 4º parágrafo. A palavra destacada 
tem como sinônimo: 
A) fraudar 
B) cumprir à risca 
C) inovar 
D) burilar 
E) limitar 
 

Q.04 - “... a ex-empresária sofre da chamada síndrome plurimetabólica, 
5º parágrafo.“. O elemento mórfico “pluri” significa: 
A) poucos 
B) vários 
C) falsos 
D) extensos 
E) verdadeiros 
 
Q.05 - “Na próxima terça-feira (16), Vilma tem uma audiência com o 
juiz Éder Jorge...” 2º parágrafo. O verbo destacado expressa 
A) um fato habitual 
B) um fato passado 
C) uma verdade universal 
D) um fato presente em relação ao momento da narrativa. 
E) um fato futuro 
 

RESPOSTAS 
Q.01 A 
Q.02 E 
Q.03 A 
Q.04 B 
Q.05 E (A forma verbal “tem” está no  Presente do Indicativo, mas 
expressa um fato futuro, a audiência ainda irá acontecer ( na próxima). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


