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Conteúdo: Tipos de sujeito 
 
1- Relacione as orações com os tipos de sujeito: 
 
a) ( ) Choveu muito ontem à noite. 
b) ( ) Cantar faz bem para a alma. 
c) ( ) As chaves e as malas da Joana já estão no carro. 
d) ( ) Não encontraram o culpado. 
e) ( ) Perdi o voo. 
 
I. Sujeito composto. 
II. Sujeito oculto. 
III. Oração sem sujeito. 
IV. Sujeito indeterminado. 
V. Sujeito simples. 
 
2- Na oração “Trabalhar no Tribunal de Justiça é um grande desejo meu”: 
 
a) ( ) O sujeito é “trabalhar”. 
b) ( ) O sujeito é oculto: eu. 
c) ( ) É uma oração sem sujeito. 
d) ( ) O sujeito é indeterminado. 
e) ( ) O sujeito é “Tribunal”. 
 
Justifique sua resposta: 
 
3- Identifique os sujeitos das orações a seguir e classifique-os: 
 
a) A festa continuou madrugada a fora. 
b) Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. 
c) Bateram no meu carro. 
d) Faz muitos anos que ele partiu. 
e) Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. 
 
4- Leia o trecho abaixo para responder às questões de 18 a 20. 
Certa vez, perguntaram ao Dalai Lama: O que mais te surpreende na humanidade? 
 
E ele respondeu: 
"Os homens me surpreendem... os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recu-
perar a saúde; e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não 
viver o presente nem o futuro; e vivem como se nunca fossem morrer e, morrem como se nunca tivessem vivido. 
Então busquemos o equilíbrio, a harmonia!" 
"Os homens me surpreendem." 
 
No trecho, o termo "os homens" é 
 
a) sujeito simples. 
b) sujeito oculto. 
c) sujeito composto. 
d) não é sujeito. 
 
Justifique sua resposta. 
 
5- Identifique qual das frases apresenta sujeito inexistente: 
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a) Precisa-se de atendentes. 
b) Foram chamar o vizinho em cima da hora da festa. 
c) Há muitas crianças desaparecidas no Brasil. 
d) Pintaram e bordaram na festa. 
 
Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 
 


