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Leia o trecho abaixo extraído do conto “As formigas”, de 

Lygia Fagundes Telles, e responda o que se pede. 

 
As formigas 

Quando minha prima e eu descemos do táxi já era quase 
noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas 
ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma 
pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima.  

— É sinistro.  
Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra 

escolha? Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço 
melhor a duas pobres estudantes, com liberdade de usar o 
fogareiro no quarto, a dona nos avisara por telefone que podíamos 
fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio. 
Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina. 

— Pelo menos não vi sinal de barata — disse minha prima.  
A dona era uma velha, de peruca mais negra do que a asa 

da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha 
as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho-
escuro descascado nas pontas encardidas. 

[...] 
Tombei na cama, acho que nem respondi. No topo da 

escada o anão me agarrou pelos pulsos e rodopiou comigo até o 
quarto, Acorda, acorda! Demorei para reconhecer minha prima 
que me segurava pelos cotovelos. Estava lívida. E vesga.  

— Voltaram — ela disse.  
Apertei entre as mãos a cabeça dolorida.  
— Estão aí? 

 

1. O sujeito da oração “podíamos fazer refeições ligeiras 

com a condição de não provocar incêndio” é classificado 

como: 

A  Sujeito composto. 

B  Sujeito indeterminado. 

C  Sujeito desinencial.  

D  Sujeito simples. 

 

2. Podemos observar a ocorrência de uma oração sem 

sujeito no seguinte caso: 

A  “Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas 

ovaladas”, pois o verbo “ficamos” não está 

acompanhado de nenhum termo que caracterize o 

sujeito. 

B  “Vestia um desbotado pijama de seda japonesa”, pois 

o verbo “vestia” não faz referência a nenhum 

elemento especificado na oração, sendo assim, não é 

possível admitir a existência de um sujeito, nesse 

caso. 

C  “Subimos a escada velhíssima”, pois o verbo 

“subimos” não possui nenhum referente explícito na 

oração. 

D  “já era quase noite”, já que o verbo “era” é marcado 

como impessoal na oração por fazer referência a um 

tempo decorrido. 

3. Julgue os itens em verdadeiro ou falso quanto à 

classificação do sujeito. 

A  A colocação “tínhamos outra escolha?” é classificada 

como marcada por um sujeito composto, uma vez que 

“tínhamos” faz referência a 1ª pessoa do plural (nós), 

o que implica em uma oração composta por mais de 

um sujeito. 

B  “Descansei a mala no chão” apresenta o termo “a 

mala” como um sujeito simples, uma vez que é 

formado por apenas um núcleo. 

C  A oração “quando minha prima e eu descemos do 

táxi” possui um sujeito composto, uma vez que é 

formado por dois núcleos: “minha prima” e “eu”. 

 

4. Encontre, no trecho do conto “A formiga”, um sujeito que 

possa ser classificado como indeterminado e justifique sua 

resposta utilizando o conceito dessa classificação como 

base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 

1. C 

2. D 

 

3.  

a)  Falso. 

b)  Falso. 

c)  Verdadeiro. 

 

4. “Voltaram”, uma vez que não é possível determinar, no 

trecho selecionado, o referente do verbo, assim, não é 

possível saber de quem se está falando e anunciando a 

chegada. Além disso, uma marca nos dá essa evidência: a de 

que o verbo está na 3ª pessoa do plural. 
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