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Conteúdo:Tipos de sujeito 
 
01-  Leia esta tira. 
 

 
 
a) Encontre uma locução verbal presente nos quadrinhos. Copie-a. 
b) Qual é o verbo principal? Em qual forma nominal ele se encontra?  
c) John tem uma intenção ao falar para Garfield sobre os pelos encontrados em seu corpo. Qual, provavelmente, era 
sua intenção? A atitude de Garfield é coerente ao que John esperava? Explique. 
 
2-Leia os quadrinhos abaixo. 
 

 
 
a) Sobre os quadrinhos a cima, identifique a alternativa incorreta. 
 
(      ) Uma empresa oferece à Maria Joana um cartão de crédito. 
(      ) Maria Joana afirma não querer o cartão de crédito. 
(      ) Maria Joana não quer o cartão e ,mesmo assim, o atendente continua lhe oferecendo o produto. 
(      ) O atendente compreende que Maria Joana não quer o cartão de crédito 
 
b) Retire doa quadrinhos uma locução verbal. 
 
c) No último quadrinho, Maria Joana afirma que está falando com um ser que mora no planeta gerúndio. De acordo 
com seus estudos dobre o gerúndio, por que ela faz essa comparação? Explique. 
 
03- De acordo com o estudo das frases períodos, responda às questões propostas. 
 
a) Numere os enunciados abaixo de acordo com o código proposto. 
 
  ( 1 ) Frase nominal     ( 2 ) Frase verbal – oração. 

(     ) Que bela paisagem! (     ) Cumpriremos nos-
sas promessa. 

(     ) Durma bem! (     ) Coma devagar! 
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b) Dos períodos destacados acima, há um que se classifica em período composto. Destaque-o e explique por que ele 
recebe essa classificação. 
 
04- Leia: 
 
Como foi inventado o jogo de xadrez? 

Não se sabe ao certo como o xadrez surgiu. A teoria mais aceita diz que o jogo foi inventado pelo general 
chinês Xin Han, que viveu entre 231 e 196 antes de Cristo. Ele teria imaginado um jogo que imitasse uma batalha, com 
peças que representassem dois reis com seus exércitos. Assim, o general pretendia distrair seus homens, com a mente 
interessada na batalha, enquanto esperava o inverno. Desde aquela época, o rei, o cavalo, a torre e o peão já tinham 
o mesmo tipo de forma e movimento que usamos hoje. Porém, o tabuleiro chinês possuía uma fileira a mais de casas, 
que representava um rio, e duas peças diferentes, o elefante (nosso bispo) e o mandarim (que hoje é a rainha). Graças 
ao comércio, o jogo chegou à Pérsia, onde hoje fica o Irã. Depois, os árabes o levaram para a Europa com o nome de 
Shatrani, que foi traduzido pelos espanhóis como Ajedrez e chegou ao português como xadrez. 

Disponível em: < http://recreio.uol.com.br>.  
 

a) O sujeito simples foi incorretamente grifado em: 
 
i. “A teoria mais aceita diz que [...]” 
ii. “[...] o tabuleiro chinês possuía uma fileira a mais de casas [...]” 
iii. “Graças ao comércio, o jogo chegou à Pérsia [...]” 
iv. “Depois, os árabes o levaram para a Europa [...]” 
 
b) Transcreva a oração do texto que apresenta o emprego de um sujeito composto. Em seguida, grife o sujeito: 
 
05- Assinale a oração em que o sujeito é indeterminado: 
 
a) “Não se sabe ao certo como o xadrez surgiu.” 
b) “[...] peças que representassem dois reis com seus exércitos.” 
c) “[...] que foi traduzido pelos espanhóis como Ajedrez [...]” 
d) “[...] chegou ao português como xadrez.” 
 
 

(     ) Mais diálogo, senhores 
educadores! 

(     ) Faremos o evento e 
agradaremos a todos. 

(     ) Não insistirei mais. (     ) Bom dia! 


