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Exercício Extra – Tipos de Sujeito 
 

Língua Portuguesa 
Profº.: Walker Moreira 

Turma Português do Zero 
 

Aula 01 

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 

 
1. Sublinhe os sujeitos das orações abaixo: 
a) Carlos, você trouxe o que te pedi? 
 
b) O ódio e a hostilidade são formas envenenadas de 

amor.  
 
c) Professores somos nós. 
 
d) Nós somos os professores. 
 
e) Na hora do evento, muitos foram contra o discurso do 

vereador. 
 
f) O aumento do consumo de bebidas alcoólicas nos 

países subdesenvolvidos chama a tenção das autori-
dades competentes. 

 
g) Por detrás do muro surge a lua. 
 
h) Em minha vida, existe uma infinidade de momentos 

de muita luta. 
 
 
2. Classifique os sujeitos dos verbos em destaque 

nas frases abaixo: 
a) Escuridão já vi pior de endoidecer gente sã. 
 
 
b) Saíram as notas dos candidatos do concurso realiza-

do semana passada. 
 
 
c) As florestas estão sendo derrubadas pelo ser hu-

mano, que se diz racional. 
 
 
d) A conscientização dos moradores das áreas contami-

nadas e a força de vontade da prefeitura ajudaram a 
amenizar os pactos ambientais. 

 
 
e) No meio da multidão, havia inúmeros esquerdistas. 
 
 
f) Após a chuva, haviam se formado inúmeras poças 

d’água. 
 
 
g) Ninguém estava no local na hora do crime. 
 
 
h) Acusaram de todas as formas a ministra da agricultura. 

 
 
 
 
 

3. No período:  
“Todos os políticos brasileiros estariam condenados à 
prisão perpétua se aqui houvesse um tribunal para os 
crimes de corrupção. 
 
a) Qual o sujeito da primeira oração? 
 
 
 
 
b) Qual o sujeito da segunda oração? 
 
 
4. Este exercício trata da concordância verbal em cons-

truções com a estrutura verbo + se. Reescreva as fra-
ses, pluralizando os termos em destaque e refazendo, 
se necessário, a concordância. 

a) Não se descobriu a causa do problema. 
 

 

 
b) Necessitava-se de mais informação sobre o projeto. 

 

 

 
c) Na reunião da diretoria, não se analisou o novo plano 
da empresa. 

 

 

 
d) Precisa-se de datilógrafa com experiência. 

 

 

 
e) Admite-se datilógrafa com experiência. 

 

 

 
f) Não se omitiu nenhuma informação. 

 

 

 
g) Assistiu-se a um ótimo jogo no Maracanã. 

 

 

 
h) Discordou-se de sua opinião. 

 

 

 
i) Espera-se uma nova proposta do clube. 
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Língua Portu-
guesa 

 QUESTÕES OBJETIVAS 

 
5. 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 de Justiça”. 
 
6. Em:  

“Eu quero entrar na rede 
Promover um debate 
Juntar via Internet 
Um grupo de tietes de Connecticut 
De Connecticut acessar 
O chefe da Macmilícia de Milão 
Um hacker mafioso acaba de soltar 
Um vírus pra atacar programas no Japão.” 

(Gilberto Gil) 
 

o sujeito do verbo acessar é: 
a) “um hacker”   d) “eu” 
b) “um grupo”    e) “rede” 
c) “o chefe da Macmilícia” 
 
7. Há sujeito indeterminado em: 
a) Não há problemas com a sua contratação. 
b) Perguntaram o seu nome pela manhã. 
c) Adentraram o recinto, sem permissão, todos os inqui-

sidores. 
d) Alugam-se apartamentos. 
e) Alguém invadiu a casa durante nossa ausência. 
 
8. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. 
a) Esperanças haverá sempre. 
b) Ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. 
c) Desejou ele tudo isso? 
d) Alguém abriu a porta. 
e) Choveu papel picado nas ruas de Curitiba. 
 
9. Analise o trecho “Foi essa geração de empregos a 

maior promotora da redução da desigualdade [...].". 
Assinale a alternativa que apresenta a classificação 
adequada da oração quanto ao seu tipo de sujeito. 

a) Sujeito desinencial. 
b) Sujeito simples. 
c) Sujeito composto. 
d) Oração sem sujeito. 
e) Sujeito indeterminado. 
 
10. Leia os versos abaixo e, em seguida, assinale a alter-

nativa que apresenta a sequência correta com relação 
aos tipos de sujeito. 

“ Faz tempo sim que não te escrevo, 
Ficaram velhas todas as notícias. 
Eu mesmo envelheci.” 
 
a) simples, simples, indeterminado, desinencial 
b) simples, desinencial, indeterminado, simples 
c) sujeito inexistente, desinencial, simples, simples 
d) sujeito inexistente, desinencial, indeterminado, oculto 
 
 

11. Assinale a frase do texto que constitui uma oração 
sem sujeito. 

O direito nada pode sem a ética, e não pode haver paz 
sem justiça. Toda regra de Justiça envolve amor, que 
resume, em seu mais amplo sentido, a verdadeira ideia 
da convivência entre os homens. 
 
a) O direito nada pode sem a ética. 
b) [...] não pode haver paz sem justiça. 
c) Toda regra de Justiça envolve amor. 
d) que resume [...] a verdadeira ideia da convivência 

entre os homens. 
e) [...] em seu mais amplo sentido [...] 
 
12. “[...] da morte do velho nasce a vida e a transforma-

ção.” 
A expressão sublinhada exerce, nessa frase, a função 
sintática de; 

a) objeto direto; c) predicativo; 
b) objeto indireto; d) sujeito. 
 
13. (Cesgranrio) O verbo destacado NÃO é impessoal 

em: 
a) Fazia dias que aguardava a sua transferência para o 

setor de finanças. 
b) Espero que não haja empecilhos à minha promoção. 
c) Fez muito frio no dia da inauguração da nova filial. 
d) Já passava das quatro horas quando ela chegou. 
e) Embora houvesse acertado a hora, ele chegou atra-

sado. 
 
14. (PUC-SP) Em 1949 reuniram-se em Perúgia, Itália, a 

convite da quase totalidade dos cineastas italianos, 
seus colegas de diversas partes do mundo. 
O núcleo do sujeito de reuniram-se é: 

a) cineastas. 
b) convite. 
c) colegas. 
d) totalidade. 
e) se. 

 
 
 
 
 


