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Leia a tirinha a seguir e responda às questões: 
 

 
 

 
PAIVA, Miguel. Chiquinha: namoro ou amizade?. Rio de Janeiro: Rovelle, 2014. p. 10. 

 

a)  Há quantos verbos na primeira fala do 1° quadrinho? 
Escreva-os 

b)  Classifique o sujeito de cada verbo. 

 

Leia a anedota a seguir: 
Dois loucos conversando:  

— Como é o seu nome?  

— Sei lá, não lembro. E o seu?  

— Nossa, também não lembro.  

— Então somos xarás! 

 

a) Observe as orações sublinhadas, indique o sujeito de 
cada uma delas. 

b) A classificação de todos os sujeitos é a mesma? 

 

Observe o anúncio abaixo e responda às questões: 
 

 
 

a) Identifique a locução verbal utilizada no anúncio: 

b) A qual sujeito essa locução verbal se refere? 

c)  Podemos classificar essa locução verbal como 
linguagem formal ou informal? 

d) Faça as alterações necessárias para que a locução 
verbal esteja em concordância com o sujeito e com a 
norma padrão. 

 

Leia a chamada da reportagem a seguir: 
 

 
 

a) Como se classifica o sujeito na chamada “Nevou em 
Curitiba e mais 25 cidades do Paraná”? 

b) Justifique a classificação do sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GABARITOS: 

1. a) Há três verbos: tiveram, apagar e fizeram. 

b) Chiquinha e Caio (Sujeito Composto) dos verbos tiveram e 
apagar. Fizeram (sujeito oculto – eles) 

2. a) Dois loucos conversando (dois loucos), sei lá, não me lembro 
(sujeito oculto – eu), então somos xarás (sujeito oculto nós). 

b) Não, pois há sujeitos compostos e ocultos. 

3. a) “Tá faltando” 

b) Se refere à “As melhores condições de pagamento” 

c) Linguagem informal. 

d) Estão faltando as melhores condições de pagamento? 

4. a) Nessa oração não há sujeito. 

b) É classificado como uma oração sem sujeito, pois o verbo 
representa um fenômeno da natureza. 
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