2019 – GRAMÁTICA – 2ª SÉRIE

GRAMÁTICA
TERMOS ESSENCIAIS DA ORAÇÃO
1.
a)
b)
c)
d)
e)

(EMM) Há predicado verbo-nominal em:
Ela descansava em casa.
Todos cumpriram o juramento
Ele vinha preocupado.
Ele está abatido
Ela marchava alegremente.

2.
a)
b)
c)
d)
e)

(Univ. Gama Filho) Qual a expressão grifada que não funciona como sujeito:
" Estaria Arnaldo aquele instante dilacerado pelos estrepes (...) ?
" estrepes sobre que talvez o arremessara a queda desastrada";
" Flor invocara a intercessão daquele que para ela tudo podia na terra";
" Digo-lhe eu, Arnaldo Louredo que nunca menti a homem";
" o movimento da generosa simpatia e fraternidade que despertara em sua alma a tristeza do boi vencido".

3.
a)
b)
c)
d)
e)

(EMM) A única oração com sujeito simples é:
Existem algumas dúvidas.
Compraram-se livros e revistas.
Precisa-se de ajuda.
Faz muito frio.
Há alguns problemas.

4.

(ESPCEX) Assinale as afirmações
operários especializados"
1. Oração sem sujeito
2. Oração de sujeito indeterminado
4. Oração absoluta
8. Oração de verbo transitivo direto
16. O se é pronome apassivador
32. O se é índice de indeterminação do sujeito.
64. O predicado da oração é verbal.

verdadeiras

sobre

a

oração

"Precisa-se

de

muitos

SOMA: ________
OBSERVAÇÃO!
Oração absoluta é a única oração, ou seja, não existe outra oração unida a ela por meio de uma conexão.
5. Observe as orações seguintes:
Dizem por aí tantas coisas…
Nesta faculdade escolhem muito bem os alunos.
Obedece-se aos mestres.
O sujeito está indeterminado:
a) Somente na 1.
b) Na 2 somente.
c) Na 3 somente.
d) Em duas delas somente.
e) Nas três orações.
6. Só num caso a oração é sem sujeito. Identifique-a:
a) Faltavam três dias para o batismo.
b) Houve por improcedente a reclamação do aluno.
c) Só me resta uma esperança.
d) Havia tempo suficiente para as comemorações.
e) N.d.a.
7.
a)
b)
c)
d)
e)

Na oração: “A inspiração é fugaz, violenta”, podemos afirmar que o predicado é
verbo-nominal, porque o verbo é de ligação e vem seguido de dois predicativos.
nominal, porque o verbo é de ligação.
verbal porque o verbo é de ligação e são atribuídas duas caracterizações ao sujeito.
verbo-nominal, porque o verbo é de ligação e vem seguido de dois advérbios de modo.
nominal, porque o verbo tem sua significação completada por dois nomes que funcionam como adjuntos adnominais.
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8.
a)
b)
c)
d)
e)

A professora entrou apressada. O destaque indica:
Predicado nominal
Predicado verbo-nominal
Predicado verbal
Adjunto adverbial
N.d.a

9. “Na manhã seguinte, desci um pouco amargurado, outro pouco satisfeito.” Indique a alternativa que contém o
predicado do mesmo tipo que o do período acima.
a) Esta injúria merecia ser lavada com o sangue dos inimigos.
b) Na tarde de uma segunda-feira, anunciei-lhe um pouco da minha tristeza, outro pouco da minha satisfação.
c) Recebeu convicto e com certa afeição as verdades do filósofo.
d) Mas eu era moço à semelhança do meu tio Neves.
e) Naqueles dias eram tantos os castelos e sonhos esboroados…
10. Identifique a alternativa correta em relação à classificação dos predicados das orações a seguir:
Todos nós consideramos a sua atitude infantil.
A multidão caminhava pela estrada poeirenta.
A criançada continua emocionada.
a)
b)
c)
d)
e)

1- predicado verbal, 2- predicado nominal, 3- predicado verbo-nominal
1- predicado nominal, 2- predicado verbal, 3- predicado verbo-nominal
1- predicado verbo-nominal, 2- predicado verbal, 3- predicado nominal
1- predicado verbo-nominal, 2- predicado verbal, 3- predicado verbal
1- predicado nominal, 2- predicado verbal, 3- predicado verbo-nominal

11.
a)
b)
c)
d)
e)

Na oração: “Mas uma diferença houve!”, o sujeito é:
Agente.
Indeterminado.
Paciente.
Inexistente.
Oculto.

12. Leia os versos que seguem, extraídos do hino nacional brasileiro:
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heroico o brado retumbante…”
O sujeito da afirmação com que se inicia o Hino Nacional é:
a) Indeterminado.
b) Um povo heroico.
c) As margens plácidas do Ipiranga.
d) Do Ipiranga.
e) O brado retumbante.
13.
a)
b)
c)
d)
e)

(FMU-SP) Identifique a alternativa em que aparece um predicado verbo-nominal:
Os viajantes chegaram cedo ao destino.
Demitiram o secretário da instituição.
Nomearam as novas ruas da cidade.
Compareceram todos atrasados à reunião.
Estava irritado com as brincadeiras.

14.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as orações a seguir apresentam predicado verbo-nominal, exceto:
O menino voltou machucado.
Cansados, os jogadores deixaram o campo.
Chamavam-lhe de covarde.
Assistiram ao espetáculo, felizes, Clarissa e Carolina.
Era medrosa aquela criança.

15. Assinale as alternativas corretas, de acordo com a classificação das frases entre parênteses.
1) Eles querem o carro. (predicado verbal)
2) Os garotos chegaram cansados ao museu. (predicado verbo-nominal).
4) O rei tornou-se ladrão. (predicado verbal)
8) Os bêbados, furiosos, viraram a mesa do bar. (predicado nominal)
16) O pobre mendigo, depois de receber a herança que lhe era devida, virou rei. (predicado nominal)
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16. (FEI) "As palavras não nascem amarradas"
Assinale a alternativa em que o sujeito e o predicado da oração estejam corretamente analisados:
a) sujeito composto e predicado nominal
b) sujeito simples e predicado verbo-nominal
c) sujeito composto e predicado verbal
d) sujeito simples e predicado nominal
e) sujeito simples e predicado verbal.
17. (UFSC) “Resolveu sair, nunca, o trataram assim, havia ali muitas pessoas que não gostavam dele...”
Indique a soma das alternativas verdadeiras.
01 – O sujeito do período Resolveu sair é indeterminado.
02 – O sujeito do verbo havia é oculto.
04 – O sujeito de trataram é indeterminado.
08 – O sujeito de gostavam é simples.
16 – A oração havia ali muitas pessoas não possui sujeito.
32 – O sujeito de havia é muitas pessoas.
18. (UFPR) – Dê a soma da(s) alternativa(s) que apresente(m) sujeito indeterminado.
01 – Alugaram-se muitos apartamentos na praia.
02 – Neste estado há muitos desempregados.
04 – Ontem fecharam a loja bem cedo.
08 – Trabalhou-se muito na última eleição.
16 – Espera-se você no próximo feriado.
32 – Duvidou-se de sua palavra.
19.
a)
b)
c)
d)
e)

(PUC-SP) – O verbo ser, na oração “Eram cinco horas da manhã...”, é:
pessoal e concorda com o sujeito indeterminado.
impessoal e concorda com o objeto direto.
impessoal e concorda com o sujeito indeterminado.
impessoal e concorda com a expressão numérica.
pessoal e concorda com a expressão numérica.

20.
a)
b)
c)
d)
e)

(UFMA) – Há sujeito indeterminado em:
O pássaro voou assustado.
Surgiram reclamações contra o cruzado.
Ouvem-se vozes na sala vizinha.
Ali, rouba-se no atacado e no varejo.
Vendeu-a casa.

21. (UNIMAR-SP) – Nas orações a seguir:
I. As chuvas abundantes, pródigas, violentas, fortes anunciavam o verão.
II. Eu e você vamos juntos.
III. Vendeu-se a pá.
O sujeito é, respectivamente,
a) composto, simples, indeterminado
b) composto, composto, indeterminado Artigo: França – Português
c) simples, simples, oculto
d) simples, composto, “a pá”
e) composto, simples, “a pá”
22. (FOC-SP) – Duas orações abaixo têm sujeito indeterminado. Assinale-as:
I. Projetavam-se avenidas largas.
II. Há alguém esperando você.
III. No meio das exclamações, ouviu-se um risinho de mofa.
IV. Falava-se muito sobre a possibilidade de escalar a montanha.
V. Até isso chegaram a dizer.
a) I e II
b) III e IV
c) IV e V

d) III e V
e) I e V
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23. Dê a soma das alternativas que apresentem oração sem sujeito:
01 – Havia, naquela estrada, pessoas sem direção.
02 – Houveram-se comigo naquela manhã.
04 – Ocorreu, dois dias após sua morte, aquela invasão.
08 – Fez muito frio no inverno passado.
16 – Eram dez horas.
32 – Reclamaram do atendimento.
64 – Existe um prêmio para o vencedor.
24.
a)
b)
c)
d)

(Cescea) Assinale a alternativa onde se verifica a indeterminação do sujeito:
“Contaram-me coisas estranhas.”
“Narramos estórias para enganar o tempo.”
“Eu vou escrever este poema para provar que sou sublime.”
“Não soubeste viver a tua vida.”

25. (Fund. M.E.S. Marília) Nas orações a seguir, indique o sujeito:
I – As chuvas abundantes, pródigas, violentas, fortes, anunciaram o verão.
II – Eu e você vamos juntos.
III – Vendeu-se a pá.
a)
b)
c)
d)
e)

composto, simples, indeterminado.
composto, composto, indeterminado.
simples, simples, desinencial.
simples, composto, “a pá”.
composto, simples, “a pá”.

26.
a)
b)
c)
d)

(UEPG) Só num caso a oração é sem sujeito. Assinale-o:
Faltavam três dias para o batismo.
Houve por improcedente a reclamação do aluno.
Só me resta uma esperança.
Havia tempo suficiente para as comemorações.

27. (OSEC) Das orações: “Pede-se silêncio”, “A caverna anoitecia aos poucos”, “Fazia um calor temendo naquela
tarde” – o sujeito classifica-se respectivamente como:
a)
b)
c)
d)
e)

indeterminado, inexistente, simples
oculto, simples, inexistente
inexistente, inexistente, inexistente
oculto, inexistente, simples
simples, simples, inexistente.

28. Atribua o sujeito pertencente às orações abaixo, tendo como suporte o seguinte código:
A – Sujeito determinado simples
B – Sujeito determinado composto
C – Sujeito oculto
D – Sujeito indeterminado
E – Sujeito inexistente ou oração sem sujeito

(
(
(
(
(

) Meus amigos e eu organizamos um evento jamais
esquecido.
) Preciso de seu carinho para me sentir segura.
) Faz dois anos que não vou a Brasília.
) A vida nos reserva grandes surpresas.
) Comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários.

29.
a)
b)
c)
d)

"Será muito cedo?" "Como está calor!" Quais são os sujeitos destas orações?
Orações sem sujeito.
cedo / calor.
muito / como.
nenhuma das anteriores.

30.
a)
b)
c)
d)

"A verdade é que ninguém estudou." Qual é o núcleo do predicado desta oração?
Ninguém estudou.
Que ninguém estudou.
A verdade.
Ninguém.
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