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1. Copie o sujeito das orações abaixo. 

 

a) Ontem faltou apenas um professor. 

 

b) Naquela rua, ocorreu um acidente ontem. 

 

c) Na segunda feira, chegou uma visita para nós. 

 

d) Naquela enchente, morreu uma criança. 

 

e) Já deu uma hora. 

 

f) Aquele senhor não conseguiu entrar no ônibus. 

 

g) Durante o jantar, caíram pratos e copos no chão. 

 

h) Existem muitas pessoas na rua. 

 

i) Ele tratou desse assunto na reunião. 

 

2. Copie os predicados das orações abaixo. 

 

a) O feroz gorila das selvas salta de árvore em árvore. 

 

b) Pedro caiu. 

 

c) Cristina tem uma bicicleta. 

 

d) Eu li o romance. 

 

e) Eles acreditam em fantasma. 

 

f) O rapaz emprestou estes livros a um colega. 

 

g) Os cientistas observam a Terra. 

 

3. Leia a frase abaixo e responda às questões: 

 

“O dono da casa encompridou um pouco as orelhas, o amigo visitante fez um ar de que a coisa não 

era com ele.” 

 

a) Esse frase é nominal ou verbal? Por quê? 

 

b) Ela também pode ser chamada de período? 

 

c) Trata-se de um período simples ou composto? Prove sua resposta. 
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4. “Quando eu entrei, ele entrou naturalmente comigo e eu pensei que fosse seu.” 

a) Retire os verbos dessa frase. 

 

b) Diga quantas orações há no período em questão. 

 

c) Classifique esse período. 

 

5. Classifique as frases abaixo em nominal ou verbal. 

a) Meu mundo caiu.  

b) Mulher no volante, tranquilidade constante.  

c) Pai, obrigado por tudo!  

d) Quem tem saudade de dinossauro?  

 

6. Sublinhe o(s) núcleo(s) do sujeito das orações abaixo.  

a) Durante o jantar, caíram pratos e copos no chão. 

b) Os dinossauros também viveram aqui. 

c) As duas casas da avenida pertencem a Júlio.  

d) Alguém me telefonou hoje? 

 

7. Leia o texto:  

  

Os tempos eram difíceis. Todos gritavam que o fim estava perto e não havia salvação. Mesmo assim ela 

achava que era a altura certa para se ser feliz. Por isso, seguiu em frente. Se por ventura pelo caminho 

se cruzasse com o tão horrível destino apregoado, dir-lhe-ia que fosse ter com quem tanto dele falava e 

que se entendessem. Ela não tinha tempo, tinha de viver. 
                               Disponível em: <http://ficoutantopordizer.blogspot.com.br/2013/07/recado.html>. Acesso em: 21 jan. 2017. 
  

a) No texto transcrito, localize as orações em que o sujeito é um pronome.  

 

b) Reescreva as orações do item a, substituindo o pronome por uma palavra de outra classe gramatical, 

mantendo o sentido da frase original. 

 

c) Agora amplie as orações do item a, acrescentando ao núcleo do sujeito: artigo, adjetivo (ou locução 

adjetiva), pronome ou numeral. 

 

8. Identifique o sujeito e o predicado das orações.  

 

a) Os ouvidos pareciam escutar ruídos de passos. 

 

b) Antônio e eu teremos coragem de enfrentar o inimigo. 

 

c) Não passava despercebido a qualquer observador o nosso temor da morte. 

 

d) Exatamente à meia noite, o velho carrilhão começou a dar horas. 

 

9. Leia a frase.  

                         Aumenta a carga elétrica no ar por causa da tempestade.  

 

Reescreva a frase passando o sujeito dessa frase para o plural. 

 


