
 

  

 

 

17M2Por_PD_10_2021.docx  |  7º ANO  ::  2º período  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  | mai/2021      pág. 1 de 1

1. Leia a tirinha a seguir e faça o que se pede: 

 

 
a) Identifique os sujeitos presentes no 2° quadrinho e 

classifique-os: 

 

b) Há na tira algum sujeito oculto? Se sim, indique onde e 

a qual sujeito se relaciona: 

 

2. Observe o anúncio abaixo e classifique o sujeito da 

oração: “precisa-se de cozinheira com pouca experiência”. 
 

 
 

3. Leia o poema a seguir e responda às questões: 
 

papai e mamãe  
moram separados.  

como só tenho um coração,  

cada um mora de um lado.  
(Ulisses Tavares) 

 

a) Retire as orações que estão presentes no poema: 
 

b) Indique o núcleo do sujeito de cada oração. 
 

c)  Classifique os sujeitos das orações. 

 

4. Leia o trecho a seguir do livro “Meu Pé de Laranja Lima” 

de José Mauro Vasconcelos e responda à questão: 

 
“A GENTE VINHA DE MÃOS DADAS, sem pressa de nada 

pela rua. Totóca vinha me ensinando a vida. E eu estava muito 
contente porque meu irmão mais velho estava me dando a mão e 

ensinando as coisas. Mas ensinando as coisas fora de casa. Porque 

em casa eu aprendia descobrindo sozinho e fazendo sozinho, fazia 
errado e fazendo errado acabava sempre tomando umas 

palmadas. Até bem pouco tempo ninguém me batia. Mas depois 
descobriram as coisas e vivem dizendo que eu era o cão, que eu 

era capeta, gato ruço de mau pêlo. Não queria saber disso. Se não 
estivesse na rua eu começava a cantar. Cantar era bonito. Totóca 

sabia fazer outra coisa além de cantar, assobiar. Mas eu por mais 
que imitasse, não saía nada. Ele me animou dizendo que era assim 

mesmo, que eu ainda não tinha boca de soprador. Mas como eu 
não podia cantar por fora, fui cantando por dentro. Aquilo era 

esquisito, mas se tornava muito gostoso. E eu estava me 

lembrando de uma música que Mamãe cantava quando eu era 
bem pequenininho. Ela ficava no tanque, com um pano amarrado 

na cabeça para tapar o sol. Tinha um avental amarrado na barriga e 
ficava horas e horas, metendo a mão na água, fazendo sabão virar 

muita espuma. Depois torcia a roupa e ia até a corda. Prendia tudo 
na corda e suspendia o bambu. Ela fazia igualzinho com todas as 

roupas. Estava lavando a roupa da casa do Dr. Faulhaber para 
ajudar nas despesas da casa. Mamãe era alta, magra, mas muito 

bonita. Tinha uma cor bem queimada e os cabelos pretos e lisos. 

Quando ela deixava os cabelos sem prender, dava até na cintura. 
Mas bonito era quando ela cantava e eu ficava junto aprendendo. 

[...]” 

 

a)  Na oração “Mas depois descobriram as coisas e vivem 

dizendo...”, como se classifica o sujeito? 

 
GABARITO 

1- a) Peixes, pássaros e gatos. 

b) Sim, no primeiro e no segundo quadrinho, “seja bem-

vindo” relaciona-se a você, e “não quero saber essas 

coisas” relaciona-se à primeira pessoa do singular, eu. 

 

2- O sujeito é classificado como indeterminado, pois não 

possível determinar com clareza quem precisa de uma 

cozinheira. 

 

3- a) “moram separados”, “como só tenho um coração” e 

“cada um mora de um lado” 

b) papai e mamãe – núcleo de moram separados, eu – 

núcleo oculto de como só tenho um coração e um – núcleo 

de moram de um lado 

c) Papai e mamãe (sujeito composto), eu (sujeito oculto) e 

um (sujeito simples). 

 

4- Classifica-se como sujeito indeterminado, pois não é 

possível determinar com clareza quem descobriu.  
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