
 

  
 

 

17M2Por_PD_17_2021.docx  |  7º ANO  ::  2º período  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  | jun/2021      pág. 1 de 1 

  

Considere a tirinha: 

 
Assinale a alternativa correta: 

I. Na tirinha, percebe-se três tipos de sujeito: 
indeterminado, simples e oculto. 

II. Na oração “eles sabem que eu não resisto”, o verbo 
saber está no plural pois concorda com gatinhos, dito 
anteriormente.  

III. No primeiro quadrinho é possível classificar como 
sujeito inexistente, pois não é possível identificar a 
pessoa do verbo “colocaram” 

IV. Na oração “eles sabem”, é possível classificar como 
sujeito composto, já que o pronome ‘eles’ fala mais de 
uma pessoa.  

 

A  Apenas as alternativas I, II e III. 

B  Apenas a I. 

C  Apenas a IV 

D  Apenas a II. 

E  Apenas a III. 

 

Explique a diferença de sujeito indeterminado e sujeito 
inexistente. Se necessário, utilize trechos da tirinha. 

 

 

Leia a tirinha:. 

 
É correto afirmar que: 

A  No segundo balão, o verbo fazer é considerado 
impessoal pois se trata de tempo. 

B  Hagar diz “Está chovendo [...]”, percebe-se que a frase 
não possui sujeito porque se trata de fenômeno da 
natureza. 

C  Na oração “Não suporto mais”, é possível classificar o 
sujeito como inexistente, pois não aparece na frase. 

D  Na oração “A chuva faz bem” é possível classificar 
como uma oração sem sujeito, já que chuva é um 
fenômeno da natureza. 

A Casa é Sua – Arnaldo Antunes 

Não me falta cadeira 

Não me falta sofá 

Só falta você sentada na sala 

Só falta você estar 

 

Não me falta parede 

E nela uma porta pra você entrar 

Não me falta tapete 

Só falta o seu pé descalço pra pisar 

 

Não me falta cama 

Só falta você deitar 

Não me falta o sol da manhã 

Só falta você acordar 

Pras janelas se abrirem pra mim 

E o vento brincar no quintal 

Embalando as flores do jardim 

Balançando as cores no varal 

 

A casa é sua 

Por que não chega agora? 

Até o teto tá de ponta-cabeça 

Porque você demora 

 

A casa é sua 

Por que não chega logo? 

Nem o prego aguenta mais 

O peso desse relógio 

 

Classifique os verbos destacados quanto à transitividade 
verbal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GABARITO: 

1. B 
2. Sujeito indeterminado é aquele que não é possível identificar na oração. 

Por exemplo: “Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta.”. Já   o 
inexistente é aquele que as orações são construídas com verbos 
impessoais. Por exemplo: verbo fazer e haver no sentido de tempo.  

3. B 
4. Falta:  Transitivo       direto  
 Entrar :    intransitivo  
 Acordar:  intransitivo 
 Brincar: intransitivo 
 Aguentar: transitivo direto 
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