
LÍNGUA PORTUGUESA 

3ª SEMANA: QUARENTENA:      7º ANO 

Espero que todos estejam bem e se cuidando! 
Caso você ainda fique com alguma dúvida em relação a esta classe gramatical, veja o 

seguinte vídeo (muuuuito legal): https://www.youtube.com/watch?v=jv2Nucfx-Rk , que irá ajudá-lo! 
 

Atenção: Você deve copiar, em seu caderno, TODO o conteúdo e 

atividades abaixo, sempre com muita atenção e capricho. 

 

Treze Tílias, 22 de abril de 2020. 

SUJEITO E PREDICADO: TIPOS DE SUJEITO 

O sujeito e o predicado são termos essenciais da oração (frase), pois deles resulta a estrutura 

básica das orações da língua. 

Sujeito: é o termo de quem ou de que se diz algo. 

Ex: Paula viaja muito para o nordeste. (Paula – ser de quem se fala = sujeito) 

 

Predicado: é aquilo que se diz do sujeito. 

Ex: O dia encerra-se triste. (encerra-se triste – o que se fala do sujeito = predicado) 

 

Tipos de sujeito: 

- Sujeito determinado: é o que ocorre quando a terminação do verbo e o contexto permitem 

reconhecer que existe um elemento ao qual o sujeito se refere e identificar esse elemento. 

O sujeito determinado pode ser classificado em: 

 

• Sujeito simples: é o que apresenta um só núcleo. 

Ex: Fernanda foi ao cinema. 

 

• Sujeito composto: é o que apresenta dois ou mais núcleos. 

Ex: Eduardo e Mônica se casaram. 

 

- Sujeito indeterminado: é o que não pode ser identificado, apesar de existir. 

Ex: Falaram de tudo na reunião. 

O sujeito indeterminado ocorre em duas situações: 

• Verbo na 3ª pessoa do plural: 

Ex: Dizem maravilhas sobre você. 

• Verbo na 3ª pessoa do singular e acrescido do pronome se (índice de indeterminação do 

https://www.youtube.com/watch?v=jv2Nucfx-Rk


sujeito): 

Ex: Precisa-se de profissionais que saibam usar o computador. 

 Oração sem sujeito (sujeito inexistente): são os fenômenos da natureza. 

Ex: Choveu em Treze Tílias.                                 Nevou em São Joaquim. 

 

                                             ATIVIDADES 

1-  Classifique os sujeitos nas orações abaixo:  

a) Chico Buarque é um grande compositor.  

EX: Sujeito Simples 

b) Telefonaram para você de manhã. 

_________________________________________________________________________ 

c) A desnutrição e o sarampo matam muitas crianças. 

_________________________________________________________________________ 

d) Aqui não choveu nada. 

_________________________________________________________________________ 

e) Escreveram alguns versos no meu caderno. 

_________________________________________________________________________ 

 

2- Numere de acordo com o seguinte código O TIPO DE SUJEITO DA ORAÇÃO 

DESTACADA.  

(1) Sujeito 

simples 

(2) Sujeito 

composto 

(3) Sujeito 

oculto 

(4) Sujeito 

indeterminado 

(5) Oração sem 

sujeito 

 

a) Ex:(  1  ) Vou viajar hoje. b) (      ) Precisamos de bons médicos. 

c) (      ) Faz muitos anos que ele partiu. d) (      ) Há bons filmes em exibição. 

e) (      ) A chuva impediu-lhe a saída. f) (      ) Aquele mecânico está procurando 

emprego. 

g) (      ) Estão aí fora o repórter e o 

fotógrafo. 

h) (      ) A velhinha e o fiscal fizeram um 

acordo 

i) (      ) Assaltaram a loja da esquina j) (      ) Ventou muito ontem à noite. 



3- Na frase: “Os livros escolares devem ser tratados com carinho”.  

a) Quem é o sujeito: 

_____________________________________________________________________ 

b) Classifique o tipo de sujeito: 

____________________________________________________________ 

 

4- Na frase: “Amanhecia silenciosamente”.  

a) Há sujeito? Sim ou não? 

________________________________________________________________ 

b) Classifique o tipo de sujeito: 

____________________________________________________________ 

 

 

 

A PARTIR DE AGORA NÃO PRECISA COPIAR, APENAS RESPONDA PARA MIM NO 
WhatsApp, no privado, se conseguir. 

 
É HORA DO DESAFIO 

 

Jovem foi encontrada assassinada 
 

 No primeiro dia de aula, uma jovem foi assassinada. A polícia suspeita de quatro 

professores do sexo masculino e os questiona. Eles foram questionados sobre o que estavam 

fazendo às 8h. 

 

Sr. Walter: Eu estava dirigindo para a escola e estava atrasado. 

Sr. Thomas: Eu estava corrigindo provas de português. 

Sr. Benjamin: eu estava lendo o jornal. 

Sr. Calvin: Eu estava com minha esposa no meu escritório. 

 

A polícia prendeu o culpado. Como a polícia encontrou o assassino? Quem era ele? 

 

 

Um abraço bem carinhoso e fique bem! 

 

 


