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01 -  Assinale a alternativa correta em, “Retira-te, criatura ávida de vingança!”, o sujeito é: 
 

a) te. 
b) inexistente. 
c) desinencial. 
d) inexistente. 
e) composto. 
 
02  -  Observe: 
                     “Aí lhe amanheceram dias de perfeita ventura.” 
       
   O sujeito da oração é: 
 
a) simples. 
b) desinencial. 
c) indeterminado. 
d) inexistente. 
e) composto. 
 

02 -  Assinale a oração cujo sujeito não é indeterminado. 
 

a) Soa u toque áspero de trompa. 
b) Falou-se de tudo na reunião. 
c) Precisa-se de carpinteiro. 
d) Batem à porta. 
e) Reescrevemos os fatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Responda com caneta  azul  ou  preta  não  deixe nada a lápis. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para que 
sejam consideradas. 

 



04  -  Observe: 
                    “nesse momento começaram a feri-lo nas mãos, pau.” 
          
Nessa frase o sujeito do verbo é: 
 
a) nas mãos. 
b) indeterminado. 
c) eles. 
d) inexistente. 
e) simples. 
 
05  -  Em qual das orações abaixo sujeito é inexistente? 
 
a) Tristonha, escondia o rosto com as mãos. 
b) Durante todo o dia, caminhamos sob um sol ardente. 
c) Precisa-se de operários nessa obra. 
d) Contaram-se coisas muito estranhas. 
e) Nesta terra faz muito frio. 
 
06  -  Observe: 
                   “Sem dúvida, esta menina toca piano muito bem.”  
 
A palavra piano e a palavra menina são respectivamente: 
 
a) sujeito e agente da passiva. 
b) sujeito e verbo transitivo direto. 
c) adjunto adverbial e objeto direto. 
d) objeto direto e sujeito. 
e) adjunto adverbial e agente da passiva. 
 
07  -  Observe: “Quando enxotada por mim foi pousar na vidraça”. Qual a função sintática de POR 
MIM? 
 
a) objeto direto. 
b) sujeito. 
c) objeto indireto. 
d) complemento nominal. 
e) agente da passiva. 
 
08  -  Na oração: “Um dia um tufão furibundo abateu-o pela raiz. Um dia é: 
 
a) sujeito. 
b) adjunto adverbial. 
c) adjunto adnominal. 
d) agente da passiva. 
e) complemento nominal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



09  -  Observe: 
 
                    “Ela saiu desesperada, daquele ambiente hostil. 
 
        O termo destacado é: 
 
a) predicativo do sujeito. 
b) predicativo do objeto. 
c) agente da passiva. 
d) objeto direto preposicionado. 
e) sujeito paciente. 
 
10  -  Observe: 
 
                    Eles saíram rapidamente. 
 
         O verbo destacado é: 
 
a) transitivo direto. 
b) transitivo indireto. 
c) transitivo direto e indireto. 
d) intransitivo. 
e) verbo de ligação. 
 
 
 
 


