


c) Nunca lhe prometi nada. (interrogativa) 

d) Descanse um pouco, João. (imperativa) 

e) Sempre vejo em seu rosto o sorriso de nossa mãe. (declarativa negativa) 

 

5. Qual das alternativas apresenta classificação correta?  

a) “Bom dia!” é uma oração. 

b) O período sempre apresenta apenas uma oração. 

c) O termo “frase” denomina somente períodos simples. 

d) A oração pode ou não apresentar verbo em sua estrutura. 

e) Em “Comportou-se muito bem.”, temos uma frase, uma oração e um período simples. 

 

Capítulo 2  

Termos essenciais da oração: sujeito 

 

1. Em qual das alternativas o sujeito está corretamente destacado? 

a) Ontem visitamos os primos. 

b) Felipe, venha aqui, por favor. 

c) Levaram dois documentos da minha gaveta. 

d) Após a chuva, nas folhas brilhavam as gotas de água. 

e) Em tempos de festa junina, havia muita gente nas ruas. 

 

2. Na oração “O que faremos amanhã, Pedro?”, qual é a classificação do sujeito? 

a) Determinado simples. 

b) Determinado composto. 

c) Determinado elíptico. 

d) Indeterminado. 

e) Inexistente (oração sem sujeito). 

 

3. Qual das frases abaixo apresenta sujeito indeterminado? 

a) Vendem-se casas. 

b) Quer trocar de carro, José? 

c) Precisa-se de ajudantes de cozinha.  



d) Não fale comigo nesse tom de voz! 

e) Guardamos os cobertores na mala cinza. 

 

4. Qual das orações abaixo apresenta corretamente a classificação do sujeito? 

a) Hoje fez muito calor. (determinado simples)  

b) Isso não está certo, minha amiga! (determinado elíptico) 

c) Finalmente chegaram as encomendas. (oração sem sujeito) 

d) Nasceu um filhote de onça-pintada. (determinado composto) 

e) Arrombaram a porta da loja durante a madrugada. (indeterminado) 

 

5. Qual das orações abaixo é uma oração sem sujeito? 

a) Aqui há muitos cães e gatos de rua.  

b) Compram-se revistas e livros usados. 

c) João havia sido promovido na empresa. 

d) Você sabe que existe muita gente mal-intencionada. 

e) Já leram a notícia sobre o aumento de casos de dengue? 

 

Capítulo 3  

Termos essenciais da oração 

 

1. Qual oração apresenta um verbo de ligação (relacional)? 

a) Fique em casa hoje. 

b) Não fique triste! 

c) Natália anda no parque todo dia. 

d) O barco virou com a tempestade. 

e) Estive em São Paulo no fim de semana. 

 

2. Em qual das alternativas a forma verbal destacada está corretamente classificada?  

a) Ricardo fala muito e não diz nada. (verbo intransitivo) 

b) Após lutar muito, virou cantor de sucesso. (verbo transitivo indireto) 

c) O professor contou fatos interessantes sobre D. Pedro II. (verbo de ligação) 

d) O bebê nasceu ontem na Maternidade Santa Paula. (verbo transitivo indireto) 



e) Lucas enviou um recado a Marcos, seu amigo de infância. (verbo intransitivo) 

 

3. Qual oração apresenta predicado verbal?  

a) Nem tudo são flores na vida. 

b) Em um minuto, a tristeza vira alegria. 

c) O ônibus chegou atrasado à rodoviária. 

d) Simone chegou triste à casa da amiga. 

e) Novo lote de doses de vacina chega ao Paraná. 

 

4. Nas orações “A chuva continua no Sul do país.” e “Ele continua acamado.”, os predicados classificam-

se, respectivamente, como: 

a) Verbal e verbal. 

b) Nominal e verbal.  

c) Nominal e nominal. 

d) Verbal e nominal.  

e) Verbo-nominal e verbal. 

 

5. Qual oração apresenta predicado verbo-nominal? 

a) Você parece preocupada, Ana.  

b) Os alunos se divertem no horário do recreio. 

c) As crianças brincavam felizes no pátio da escola.  

d) Os pais ficaram satisfeitos com o rendimento escolar do filho. 

e) As ruas permaneceram fechadas para carros durante o desfile. 
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