Obs.: As atividades desta bateria contemplam o conteúdo do trimestre.

1. Identifique as correspondências verdadeiras.
a) Sampa = abreviação
b) um sim = derivação imprópria
c) empoeirado = derivação sufixal
d) descampado = derivação parassintética
e) choro = derivação regressiva
f) esclarecer = derivação prefixal e sufixal
g) insensatez = derivação prefixal e sufixal
h) riso = derivação imprópria
i) empobrecer = derivação parassintética
j) mão-de-obra = composição por justaposição
k) encapuzar = derivação parassintética
l) coaxar = onomatopeia
m) reler = derivação prefixal
n) fonfom = onomatopeia

2. Forme apenas parassínteses a partir destas palavras.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

velho
podre
ferver
alto
nobre
jovem
rico
caro

3. Dê o processo formador de cada uma destas palavras.
a)
b)
c)
d)

emudecer
clarear
fidalgo
uivar

4. Identifique a vogal temática das formas verbais e a conjugação a que pertence cada verbo.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

perderíamos
estudaram
pediram
calamos
corrêsseis
comeste
partistes
pensaste
amava

j) caiu
k) sofrêreis
l) jogaram

5. Separe os elementos mórficos dos nomes abaixo.
Modelo: altas –– radical: alt –– desinência de gênero feminino: a –– desinência de número plural: s
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

moça
baixos
negras
loira
meninos
garota
bela
bonitos

6. Identifique o tipo de derivação usado na formação das palavras.
a) humanidade
b) entristecer
c) infelizmente
d) desfeito
e) descampado
f) combate (substantivo)
g) cafezal
h) desalmado
i) inquieto
j) felicidade
k) encadernar
l) manhoso
m) incapacidade
n) ataque (substantivo)
o) maldade
p) empobrecer
q) riacho
r) ajuda (substantivo)

7. Leia o trecho de uma letra de música.

(
(
(

)
)
)

Agora relacione as colunas de acordo com a classificação dos sujeitos.
1. sujeito simples
2. sujeito desinencial
3. sujeito indeterminado

8. Leia.

Transcreva do poema acima uma oração sem sujeito.
9. Relacione as colunas.
1.
2.
3.
4.
5.

Sujeito simples
Sujeito composto
Sujeito desinencial
Sujeito indeterminado
Oração sem sujeito
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Geou em Campos do Jordão esta noite.
Asfaltaram a rua da minha casa de praia.
Chora-se também de alegria.
Arrombaram a porta da casa aqueles moleques.
Saíram a passeio a criança e seu cachorro.
Bateram à porta.
É cedo ainda, Maíra!
Já são quatro horas?
Concordei com todos os termos do contrato.
Ah! Já faz muitos anos...

10. Assinale as orações sem sujeito.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Havia dois carros velhos na garagem.
Existiam dois carros velhos na garagem.
A noite está muito quente.
Anoiteceu cedo hoje.
Chuviscou durante o dia.
Choveram pétalas de rosas durante o casamento.

11. Sublinhe e classifique o sujeito.
a) “Nenhum governo é bom para os homens maus.” (Marquês de Maricá)
b) “Tudo passa sobre a terra.” (José de Alencar)
c) Depois da abdicação do Imperador, em 7 de abril de 1831, nosso país entrou em grande agitação.
d) “Poti e seus guerreiros o acompanharam.” (José de Alencar)
e) “De repente, entre os ramos das árvores, seus olhos viram sentada, à porta da cabana, Iracema...” (José
de Alencar)
f) No ano centenário da fundação de nossa cidade, realizaram-se grandes obras.
g) “Nenhum respeito lhes inspiram os cabelos brancos.” (Carlos de Laet)

h) “Ninguém se fie da felicidade presente.” (Machado de Assis)
i) “As virtudes são econômicas, mas os vícios, dispendiosos.” (Marquês de Maricá)
j) “O dia descobre a terra, a noite descortina os céus.” (Marquês de Maricá)
k) “Para onde vai a minha vida, e quem a leva?” (Fernando Pessoa)

12. Identifique, quando for possível, e classifique o sujeito.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Queres tu abandonar teu esposo?
As doenças e as guerras ceifam milhares de vidas.
Agora só buscas as praias ardentes.
Garantir-se-ão os direitos dos cidadãos.
No colégio, ensinaram-me bom caminho.
Aprendem-se muitas coisas com a força de vontade.
Não se progride sem esforço.
O aqualouco atirou-se do trampolim.

13. Reescreva as orações antepondo o predicado ao sujeito.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A generosidade cabe aos vitoriosos.
Pratos saborosos já fumegavam sobre a grande mesa.
O movimento de pedestres pouco a pouco vai diminuindo nas ruas.
As plantações, vastas e belas, ali estavam como prova do seu esforço.
A rapidez e a agilidade dos esgrimistas eram impressionantes.
O ouro negro vai jorrar das entranhas da terra até quando?

14. Classifique os sujeitos, numerando-os de acordo com a indicação abaixo.
1. Oração sem sujeito
2. Sujeito indeterminado
3. Sujeito desinencial
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Júlio, no clube, falaram mal de você.
Embaixo da árvore havia pedras espalhadas.
Apertamo-nos as mãos amigavelmente.
Outro dia, houve ali um motim.
Naquela cidadezinha da Espanha, uma vez por ano,
soltam um touro na rua.
) Trabalha-se de dia, descansa-se à noite.
) No trabalho, use equipamento de proteção.

15. Circule os verbos impessoais.
a) Havia muitos anos que não vinha ao Rio.
b) Fazia frio e ventava muito.
c) Faz duas semanas que cheguei.
d) Aqui, quando chove, não se sai de casa.
e) Houve ataques em que choveram balas e granadas.
f) Era uma bela tarde de maio; as lojas da cidade já haviam cerrado as portas.
g) Ia fechar a janela próxima, se havia alguma brisa, ou abri-la, se estava calor.
h) Há dias que não o vejo.
i) Pois ninguém deixa de bater, se sabe que tem gente do outro lado.
j) Há duas horas que ela chegou.

16. Assinale as alternativas que apresentam oração sem sujeito.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em sua gestão, houve muitos conflitos entre índios e garimpeiros.
Choviam elogios de todos os lados.
Existam muitas pessoas feridas ainda sem socorro.
Nadavam lado a lado o americano e o árabe.
Naquela região do país, neva durante o inverno.

17. Lembrando-se de que as orações sem sujeito são construídas com verbos impessoais, sempre usados
na terceira pessoa do singular, complete os espaços com os verbos entre parênteses, nos tempos e
pessoas adequados.
a) Durante os anos de guerra, ainda _______________ quadros na parede da antiga mansão. (haver)
b) _____________ algo estranho na aula passada. (haver)
c) Já _______________ dois anos que moro nesta cidade. (fazer)
d) Onde ______________ livros e revistas, ali poderíamos encontrar Júlio. (haver)
e) __________ primavera. O céu estava azul e radioso. (ser)

18. Identifique a alternativa em que não aparece sujeito indeterminado.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Está muito frio hoje.
Vive-se bem nesta cidadezinha.
Durante as comemorações, trouxeram muitos brinquedos para os garotos do orfanato.
Come-se bem neste restaurante.
Fala-se muito mal de estrangeiros por aqui, não?

19. Outras doenças já causaram pânico na população brasileira e mundial. Saiba um pouquinho sobre
elas.

Informe em que voz encontram-se as orações transcritas dos textos:
a)
b)
c)
d)
e)

“A varíola não causa mais mortes...”:
“...uma vacina permite o seu controle...”:
“...já fez muitas vítimas.”:
“No Brasil, onde a varíola não era conhecida pelos índios...”:
“A gripe espanhola foi causada por um vírus...”:

20. Você sabe como surgiu o tênis, uma das marcas registradas dos adolescentes? Não!!! Então, Leia o
texto abaixo.

a) Passe a oração abaixo da voz passiva para a voz ativa.
“O solado de borracha foi inventado em 1844 por Charles Goodyear...”
b) Informe em que voz encontra-se a oração “... o tênis não dá o menor sinal de sair de moda. ”

21. Reescreva as orações de modo que passem a apresentar sujeito paciente.
a)
b)
c)
d)
e)

O amor inundava seus corações.
Carlos dispensou o motorista.
As queimadas destruirão as florestas.
Ele enviou a carta.
Débora e Cristina comprarão um carro.

22. Informe se as orações abaixo encontram-se na voz ativa, passiva ou reflexiva.
a)
b)
c)
d)
e)

Criam-se códigos indecifráveis.
O médico adiou o tratamento.
A bola foi jogada para o alto por mim.
O açougueiro feriu-se com a faca.
O jovem foi acalmado pelo policial.

23. Passe as orações abaixo da voz ativa para a voz passiva e sublinhe o agente da passiva.
a)
b)
c)
d)
e)

O médico aplicou a anestesia no paciente.
O treinador impediu o jogador de entrar em campo.
O paciente folheava a revista na sala de espera.
O ator usa a peruca.
O namorado encomendou rosas vermelhas.

24. Passe as orações abaixo para a voz passiva sintética.
a)
b)
c)
d)

O primeiro ato foi muito aplaudido.
O teatro Amazonas foi restaurado.
O cenário foi pintado de azul e lilás.
O livro não será escrito.

25. Passe as orações abaixo da voz passiva para a voz ativa.
a)
b)
c)
d)
e)

O jantar foi preparado pela cozinheira.
A arte popular é descoberta por pais e alunos.
Passeata pela paz é feita por estudantes em São Paulo.
Vários pontos de alagamento são causados pela chuva.
A casa será vendida pela corretora.

26. Classifique o predicado das orações abaixo, utilizando os seguintes códigos:
(PV) Predicado Verbal
(PN) Predicado Nominal
(PVN) Predicado Verbo-nominal
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Tina me trata mal.
Eu moro naquele condomínio.
Permaneci quieta num canto.
Eu sou feliz.
Considero sua resposta correta.

27. Alguns cuidados são fundamentais para prevenir a dengue e devem estar sempre presentes no dia-adia de todos para a erradicação da doença. Devemos nos lembrar, por exemplo, de tapar as caixas d’água,
não deixar plantas com água, não deixar jogado qualquer tipo de material que acumule água. Você, jovem,
tem feito a sua parte? Se não, ainda dá tempo de começar. Aí vai mais uma dica para você.

a) Informe a transitividade do verbo manter que aparece no enunciado principal. Se ele apresentar
complemento, transcreva-o e classifique-o.
b) Classifique sintaticamente o termo fechada.
c) Que tipo de predicado há no enunciado principal?

28. Circule o núcleo do sujeito, sublinhe o predicado e classifique-o.
a) As araras de cores vistosas posavam para os turistas.
b) No inverno, as noites são mais longas.
c) Ao longo da praia, sucediam-se hotéis, restaurantes, casas luxuosas.
d) As geadas e as secas deixam os lavradores preocupados.
e) À noite, Anselmo voltou para casa exausto.
f) A voz do orador era bonita, mas suas palavras soavam ocas.
g) Furioso, o pasteleiro chinês correu atrás do ladrão.

29. Transcreva e classifique o sujeito e o predicado.
a) “Perfilam-se corretos seus ilustres batalhadores.” (Carlos de Laet)
b) Àquela hora ainda não tinham sido acesas as luzes da cidade.
c) Ouviu-se por toda a sala um oh! de decepção.
d) “O patear cadente dos cavalos fazia um ruído cavo na terra empapada pela chuva.” (Camilo Castelo
Branco)
e) “Difundia-se nos ares o coro da primeira reza.” (Euclides da Cunha)
f) Súbito ruflar de asas veio quebrar o solene silêncio da mata.
g) “Na esplanada do Museu, alongavam-se cada vez mais sobre as lajes as sombras das estátuas de
pedra de mandarins d’antanho.” (Érico Veríssimo)
h) “Ouvia-se o matraquear de máquinas de escrever.” (Érico Veríssimo)
i) “Saltaram do moderníssimo carro de corrida uma garota e um rapaz.” (Maria de Lourdes Teixeira)
j) “Por florestas, por vales, por montanhas, serpenteia espumante o Paraíba.” (Raimundo Correia)

30. Circule o predicativo e informe se ele é do sujeito ou do objeto.
a) O telefone chegou perfeito.
b) Mantenha a tampa do vaso sanitário fechada.
c) Tina me chamou de bobo.
d) Os maus-tratos deixaram o colega triste.
e) O menino chegou atrasado.
f) A moça viajou de avião nervosa.
g) A jovem passeava sozinha na praça.
h) Eu nasci otimista.
i) Ele participou da conversa animado.
j) Os atletas não consideraram o juiz imparcial.

31. Classifique os predicados que compõem as orações abaixo.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Ana ficou feliz com a carta de Pedro.
O amor surge arrebatador geralmente na adolescência.
Eu levantei animado no meio de uma aula.
Reli sua carta muitas vezes.
Arnaldo declarou feliz o seu amor.
Leonora apalpou a barriguinha.
O aparelho estava quebrado.
O ministro nomeou Bonifácio assessor jurídico.
A jovem contemplava o carro sorridente.
Considero esta quantia elevada.

32. Nas orações abaixo, identifique o predicativo e informe se é do sujeito ou do objeto.
a)
b)
c)
d)

Aborrecidos, os atletas não consideraram o juiz imparcial.
Os tenistas participaram do torneio nacional animados.
Todos consideraram Paulo culpado.
Vi seu carro batido no estacionamento do shopping.

l) sufixal
m) prefixal e sufixal
n) regressiva
o) sufixal
p) parassintética
q) sufixal
r) regressiva

1. A-B-D-E-G-I-J-K-L-M-N
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

envelhecer
apodrecer
efervescer
enaltecer
enobrecer
rejuvenescer
enriquecer
encarecer

7. (3), (1), (2)

3.
a)
b)
c)
d)

derivação parassintética
derivação sufixal
composição por aglutinação
onomatopeia

4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

e - 2ª conj.
a - 1º conj.
i - 3ª conj.
a - 1ª conj.
e - 2ª conj.
e - 2ª conj.
i - 3ª conj.
a - 1ª conj.
a - 1ª conj.
i - 3ª conj.
e - 2ª conj.
a - 1ª conj.

5.
a) Moça - moç - radical; a - desinência de
feminino
b) Baixos - baix- radical; o - desinência de
masculino; s - desinência de número plural
c) Negras - negr - radical; a - desinência de
feminino; s - desinência de número plural
d) Loira -loir- radical; a - desinência de
feminino
e) Meninos - menin - radical; o - desinência de
masculino; s - desinência de número plural
f) Garota - garot- radical; a - desinência de
feminino
g) Bela - bel- radical; a - desinência de
feminino
h) Bonitos - bonit - radical; o - desinência de
masculino; s - desinência de número plural
6. a) sufixal
b) parassintética
c) prefixal e sufixal
d) prefixal
e) parassintética
f) regressiva
g) sufixal
h) parassintética
i) prefixal
j) sufixal
k) parassintética

8. Chovia... ou Chovia... ou a noite inteira choveu
9. (5), (4), (4), (1), (2), (4), (5), (5), (3), (5).
10. a) x
d) x
e) x
11. a) Nenhum governo - simples
b) Tudo - simples
c) nosso país - simples
d) Poti e seus guerreiros – composto
e) seus olhos - simples
f) grandes obras - simples
g) os cabelos brancos – simples
h) Ninguém - simples
i) As virtudes – simples; os vícios - simples
j) O dia – simples; a noite - simples
l) a minha vida – simples; quem - simples
12. a) tu - simples
b) As doenças e as guerras - composto
c) (tu) – desinencial
d) os direitos dos cidadãos - simples
e) indeterminado
f) muitas coisas - simples
g) indeterminado
h) O aqualouco – simples
gênero
gênero
gênero
gênero
gênero
gênero
gênero
gênero

13. a) Cabe aos vitoriosos a generosidade.
b) Já fumegavam sobre a grande mesa pratos
saborosos.
c) Pouco a pouco vai diminuindo nas ruas o
movimento dos pedestres.
d) Ali estavam, como prova do seu esforço, as
plantações, vastas e belas.
e) Eram impressionantes a rapidez e a agilidade dos
esgrimistas.
f) Vai jorrar das entranhas da terra até quando o ouro
negro?
14. (2) Júlio, no clube, falaram mal de você.
(1) Embaixo da árvore havia pedras espalhadas.
(3) Apertamo-nos as mãos amigavelmente.
(1) Outro dia, houve ali um motim.
(2) Naquela cidadezinha da Espanha, uma vez por
ano, soltam um touro na rua.
(2) Trabalha-se de dia, descansa-se à noite.
(3) No trabalho, use equipamento de proteção.
15.
a) Havia
b) Fazia; ventava
c) Faz
d) Chove
e) Houve
f) Era

g)
h)
i)
j)

Havia
Há
Tem
Há

16. a, e
17. a) havia
b) Houve
c) faz
d) há
e) Era
18. a
19. a) voz ativa
b) voz ativa
c) voz ativa
d) voz passiva analítica
e) voz passiva analítica
20. a) Charles Goodyear inventou o solado de
borracha em 1844... (o termo em 1844 pode ser
colocado em outros lugares na oração)
b) voz ativa
21. a) Seus corações eram inundados pelo amor.
b) O motorista foi dispensado por Carlos.
c) As florestas serão destruídas pelas queimadas.
d) A carta foi enviada por ele.
e) Um carro será comprado por Débora e Cristina.
22. a) passiva
b) ativa
c) passiva
d) reflexiva
e) passiva
23. a) A anestesia foi aplicada no paciente pelo
médico.
b) O jogador foi impedido pelo treinador de entrar em
campo.
c) A revista era folheada pelo paciente na sala de
espera.
d) A peruca é usada pelo ator.
e) Rosas vermelhas foram encomendadas pelo
namorado.
24.
a) Aplaudiu-se muito o primeiro ato.
b) Restaurou-se o teatro Amazonas.
c) Pintou-se o cenário de azul e lilás.
d) Não se escreverá o livro.
25. a) A cozinheira preparou o jantar.
b) Pais e alunos descobrem a arte popular.
c) Estudantes fazem passeata pela paz em São Paulo.
d) Chuva causa vários pontos de alagamento.
e) A corretora venderá a casa.

28. a) NS: araras; posavam para os turistas - verbal
b) NS: noites; No inverno, são mais longas - nominal
c) NS: hotéis, restaurantes, casas; Ao longo da praia,
sucediam-se - verbal
d) NS: geadas, secas; deixam os lavradores
preocupados – verbo-nominal
e) NS: Anselmo; À noite, voltou para casa exausto –
verbo-nominal
f) NS: voz; era bonita – nominal/NS: palavras; soavam
ocas – verbo-nominal
g) NS: pasteleiro; Furioso, correu atrás do ladrão –
verbo-nominal
29. a) Sujeito simples: seus ilustres batalhadores;
Predicado verbo-nominal: perfilam-se corretos.
b) Sujeito simples: as luzes da cidade; Predicado
verbal: Àquela hora ainda não tinham sido acesas.
c) Sujeito simples: um oh! de decepção; Predicado
verbal: Ouviu-se por toda a sala.
d) Sujeito simples: O patear cadente dos cavalos;
Predicado verbal: fazia um ruído cavo na terra
empapada pela chuva.
e) Sujeito simples: o coro da primeira reza; Predicado
verbal: Difundia-se nos ares.
f) Sujeito simples: Súbito ruflar de asas; Predicado
verbal: veio quebrar o solene silêncio da mata.
g) Sujeito simples: as sombras das estátuas de pedra
de mandarins d’antanho; Predicado verbal: Na
esplanada do Museu, alongavam-se cada vez mais
sobre as lajes.
h) Sujeito simples: o matraquear de máquinas de
escrever; Predicado verbal: Ouvia-se.
i) Sujeito composto: uma garota e um rapaz;
Predicado verbal: Saltaram do moderníssimo carro de
corrida.
j) Sujeito simples: o Paraíba; Predicado verbal: Por
florestas, por vales, por montanhas, serpenteia
espumante
30. a) perfeito - PS
b) fechada - PO
c) de bobo - PO
d) triste - PO
e) atrasado - PS
f) nervosa - PS
g) sozinha - PS
h) otimista - PS
i) animado - PS
j) imparcial - PO
31. a) nominal
b) verbo-nominal
c) verbo-nominal
d) verbal
e) verbo-nominal
a) verbal
b) nominal
c) verbo-nominal
d) verbo-nominal
e) verbo-nominal

26. (PV), (PV), (PN), (PN), (PVN),
27. a) manter – VTD
a tampa do vaso sanitário – OD
b) PO
c) PVN

32. a) Aborrecidos: predicativo do sujeito; imparcial:
predicativo do objeto.
b) Animados: predicativo do sujeito.
c) Culpado: predicativo do objeto
d) Batido: predicativo do objeto

