Sujeito
1- Identifique e classifique o sujeito:
a) Fizeram as experiências.
b) Ele necessita de garra.
c) Havia cinco dias que saíra de casa.
d) Existem cinco pessoas.

2- Identifique e classifique o sujeito:
a) Mamãe e meus namorados não se encontram.
b) Chegamos bem dispostas.
c) Chegou o trem das seis.
d) Alguém chamou por você.
e) Eu e você, nós somos almas gêmeas.
f)

Hum! Que gostosas eram as balas.

g) Ninguém conhece Maria Augusta.
h) Chegaram cedo no posto de saúde os velhos e as velhas.
i)

Quem vai pagar-me essa dívida?

j)

Isso acontece.

k) A noite caiu sobre a cidade.
3-Lei a fábula:
“Um burro vinha carregado de sal.
Chegando à beira do rio, tropeçou e caiu na água.
Quando se ergueu, senti que sua carga tornara-se muito mais leve porque grande
parte do sal derretera-se.
Ele observou isto com alegria e no dia seguinte ao passar carregado de esponjas
deixou-se cair de propósito esperando que sucedesse o mesmo que antes.
Mas as esponjas embebendo-se d’água ficaram tão pesadas que o burro não podendo
levantar-se, afogou-se sob sua carga.”
Reconheça os sujeitos das orações e classifique-os:
(a) Sujeito simples
(b) Sujeito composto
(c) Sujeito desinencial
(d) Sujeito indeterminado
( ) O burro e os sacos de sal ficaram molhados.
( ) Aprendemos uma boa lição com a história do burro.
( ) Falaram sobre a morte do burro na cidade.
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) O pobre burro vinha carregado de sal.
) Grande parte do sal derretera-se.
) As esponjas ficaram pesadas.
) Afogou-se sob sua carga.

Gabarito
1)a)Sujeito indeterminado
b)Ele – Sujeito simples
c)Oração sem sujeito -> haver no sentido de existir
d)Cinco pessoas – sujeito simples
2)
a) Mamãe e meus namorados não se encontram.
Sujeito Composto
b) Chegamos bem dispostas.
Sujeito Desinencial
c) Chegou o trem das seis.
Sujeito Simples
d) Alguém chamou por você.
Sujeito Simples
e) Eu e você, nós somos almas gêmeas.
Sujeito Simples
f)

Hum! Que gostosas eram as balas.
Sujeito Simples

g) Ninguém conhece Maria Augusta.
Sujeito Simples
h) Chegaram cedo no posto de saúde os velhos e as velhas.
Sujeito Composto
i)

Quem vai pagar-me essa dívida?
Sujeito Simples

j)

Isso acontece.
Sujeito Simples

k) A noite caiu sobre a cidade.
Sujeito Simples
3) B – C – D – A – A – A - D

