
 
 

  DAILY MARQUES  

  LÍNGUA PORTUGUESA  

  ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO FINAL  

LINGUAGENS, SEUS CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS  

      7º  3ª    35,0    22,8   12  18   

Querido(a) aluno(a).  
Com base no livro didático, nas folha de exercícios e nos exercícios do caderno, 
faça as atividades de recuperação com muita atenção.  

ASSUNTOS: Análise sintática: tipos de sujeito, tipos de  predicado, 
transitividade verbal, predicativo do sujeito e complementos verbais (O.D. e 
O.I.)  

Instruções: 

 Leia atentamente cada questão antes de resolvê-la. Sua atividade deverá ser feita, a 
princípio,  a lápis, de maneira clara e organizada e depois transcrita a caneta,  pois a 
revisão só será realizada quando todas as questões abertas  e fechadas estiverem 
corretamente preenchidos a tinta. 

 Esta atividade contém 24 questões. 
 Boa atividade. 
 Daily 

 

Questão 1                                                                                                                         1,6 
A oração sem sujeito caracteriza-se por: 
A) O sujeito está indeterminado. 
B) Não se atribui o fato a nenhum ser. 
C) O sujeito está simplesmente oculto. 
D) O fato é atribuído a um ser determinado. 
E)  N.D.A 

Questão  2                                                                                                                        1,6 
A oração sem sujeito possui apenas: 
A) Objeto direto. 
B) Objeto indireto. 
C) Predicado. 
D) Sujeito oculto. 
E) Sujeito composto  



Questão 3                                                                                                                         1,6 
Leia:  "Anoitecia silenciosamente." Nesta oração temos: 
A) Sujeito simples. 
B) Oração sem sujeito. 
C) Sujeito indeterminado. 
D) Sujeito oculto. 
E)  Sujeito composto. 
 
Questão 4                                                                                                                         1,6 
Leia: . "Será muito cedo?" "Como está calor!" Quais são os sujeitos destas orações? 
A) Orações sem sujeito. 
B) cedo / calor. 
C) muito / como. 
D)  sujeito indeterminado.  
E) nenhuma das anteriores. 
 
Questão  5                                                                                                                        1,6 
Defina o tipo de sujeito desta oração: "Fazia um calor infernal no sertão." 
A) Sujeito indeterminado 
B) Oração sem sujeito. 
C) Sujeito simples 
D) Sujeito oculto. 
E) Sujeito composto  
 

Questão  6                                                                                                                        1,6 
Defina o tipo de sujeito desta oração: "Faz dez anos que cheguei aqui." 
A) Sujeito oculto. 
B) Sujeito simples. 
C) Sujeito indeterminado. 
D) Oração sem sujeito. 
E) sujeito composto.  
 
Questão 7                                                                                                                         1,6 
Defina o tipo de sujeito desta oração: "Seriam quatro horas da tarde." 
A) Oração sem sujeito. 
B) Sujeito indeterminado. 
C) Sujeito oculto. 
D) Sujeito composto. 
E) Sujeito simples  



Questão 8                                                                                                                         1,6 
Leia: "Aqui não me cheira bem". Neste exemplo temos uma oração sem sujeito, pois: 
A) Não há sujeito simples. 
B) Não há um sujeito possível, agente da ação. 
C) Não há um sujeito composto. 
D) Sujeito oculto  
E) Nenhuma das anteriores. 
 
Questão 9                                                                                                                         1,6 
Leia: "Já deve passar de dois anos." Qual é o tipo de sujeito? 
A) Sujeito oculto. 
B) Sujeito indeterminado. 
C) Sujeito simples. 
D) Oração sem sujeito. 
E) Sujeito composto  
 
Questão 10                                                                                                                       1,6 
Leia:  "Nunca ninguém acariciou uma cabeça de galinha." Quais são o sujeito e o tipo de 
sujeito desta oração? 
A) Nunca ninguém / composto. 
B) Ninguém / simples. 
C) Ninguém /indeterminado. 
D) Nunca / simples. 
E) Sujeito indeterminado.  
 
Questão 11                                                                                                                       1,6 
Leia:  "Não choremos, amigos, a mocidade." Qual é o tipo de sujeito desta oração? 
A) Sujeito indeterminado. 
B) Sujeito oculto. 
C) Sujeito simples. 
D) Oração sem sujeito. 
E) Sujeito composto  
 
 
 
 
 
 
 



Questão 12                                                                                                                       1,6 
Leia: "Corriam por aqueles dias boatos da revolução." Nesta oração o tipo de sujeito  é  

A) Sujeito simples. 
B) Sujeito oculto. 
C) Oração sem sujeito. 
D) Sujeito indeterminado. 
E)  Sujeito composto

 
Questão 13                                                                                                                       1,6 
Leia: "O homem, a fera e o inseto, à sombra das árvores, vivem livres de fome e fadigas." 
Nesta oração o sujeito é: 
 

A) Sujeito indeterminado. 
B) Oração sem sujeito. 
C) Sujeito oculto. 
D) Sujeito composto. 
E) Sujeito simples.  

Questão  14                                                                                                                      1,6 
Justifique por que o sujeito desta oração é oculto: "Não chores, meu filho." 
 
A) Não é possível identificar o sujeito. 
B) O sujeito é o próprio verbo. 
C) O praticante da ação é "tu", mas não aparece grafado. 
D) O sujeito está indeterminado. 
E)  N.D.A 
 
Questão  15                                                                                                                      1,6 
A oração sem sujeito caracteriza-se por: 
 
A) O sujeito está indeterminado. 
B) Não se atribui o fato a nenhum ser. 
C) O sujeito está simplesmente oculto. 
D) O fato é atribuído a um ser determinado. 
E) Nenhuma das alternativas.  
 
 
 



Questão  16                                                                                                                      1,6 
Considerando que o verbo intransitivo apresenta sentido completo, qual das orações 
apresenta verbo intransitivo:  
 
A) Meus pais compraram livros de aventura para mim.  
B) A criança dorme bem.  
C) Contaram-me um fato engraçado. 
D) O escritor escreveu uma novela.  
E) Eu preciso de ajuda. 
 
Questão  17                                                                                                                      1,6 
O complemento do verbo é chamado de “objeto”; quando este é ligado ao verbo por uma 
preposição é chamado de objeto indireto. Qual das orações apresenta objeto indireto?  
A) As crianças saborearam deliciosos sorvetes.  
B) O malabarista encantou ao público.  
C) Escrevi uma linda carta.  
D) Marta está feliz  no seu aniversário. 
E)  Come-se bem neste restaurante.  
 

Questão  18                                                                                                                      1,6 
Assinale a alternativa em que o termo destacado é objeto direto: 
A) Sua falta aos encontros sufocava o nosso amor. 
B) Ela é uma fera maluca. 
C) Ela é maluca por lambada nacional. 
D) Não tenho medo da louca. 
E) O amor de Deus é o primeiro mandamento. 
 
Questão  19                                                                                                                      1,6 
Em: "Sorvete Kibon decora sua cozinha. E dá nome às latas." Os termos grifados são , 
respectivamente: 
A) sujeito, objeto direto, objeto indireto 
B) objeto direto, sujeito, objeto indireto 
C) objeto direto, sujeito, objeto indireto 
D) sujeito, objeto indireto, objeto direto 
E) sujeito, sujeito, objeto direto 
 
 

 



Questão  20                                                                                                                      0,5 
 De acordo com o código à mostra, analise os termos em destaque das seguintes orações: 
OD – objeto direto 
OI – objeto indireto     
A) Eu acredito em você e não confio em fofocas (     ). 
B) Ganhei a corrida em tempo recorde (     ). 
C) Desejamos-lhe sucesso nesta caminhada (     ). 
D) Eu o vi saindo rapidamente (     ). 
E) Ela Continua persistindo no erro (     ). 
 
Questão  21                                                                                                                      1,0 
Os verbos das frases abaixo são verbos transitivos diretos e indiretos, logo, possuem dois 
objetos: um direto e outro indireto. Identifique-os: 
a) O pai emprestou o carro ao filho.  

objeto direto: _____________________ objeto indireto: _______________________  

b) A palavra do médico deu ao doente uma esperança de cura.  

objeto direto: _______________________ objeto indireto: ________________________  

c) Aos vencedores daremos prêmios valiosos.  

objeto direto: ________________________ objeto indireto: ________________________ 

d) O garoto escreveu uma carta ao irmão.  

objeto direto: ______________________ objeto indireto: __________________________  

e) A avó contou histórias aos netinhos.  

objeto direto: _______________________ objeto indireto:  ________________________ 

 
Questão  22                                                                                                                      1,0 
Classifique os termos grifados em: objeto direto (OD), objeto indireto (OI) ou 
predicativo do sujeito (PS): 
A) Ponha o livro sobre a mesa. (      )  
B) Não gostei desse filme. (      )  
C) Ana ficou furiosa com a brincadeira. (      )  
D) Quero descobrir meu erro. (      )  
E) É preciso confiar em alguém. (      ) 
 
 
 
 
 



Questão  23                                                                                                                      1,6 
Separe o sujeito do predicado nas frases abaixo e classifique o predicado em: predicado 

verbal ou predicado nominal. Não se esqueça de indicar o núcleo e de classificar as outras 

palavras.  

a) Ele concordou com você. 

 

 

b) Entreguei - lhe uma correspondência. 

 

 

c) Essa sala é muito espaçosa. 

 

 

d) Surgiram muitas esperanças. 

 

 

 
Questão  24                                                                                                                      0,5 
Assinale as ORAÇÕES SEM SUJEITO.  
a) Ventou forte ontem. (    )  
b) O vento forte destelhou muitas casas. (    )  
c) Houve três reuniões na escola. (    )  
d) Nevou muito durante a noite.  (    )  
e) A neve bloqueou a estrada. (    )  
f) Há vários alunos na sala. (    )  
g) Nuvens brancas passavam pelo céu. (    ) 
h) O temporal fez estragos na cidade. (    )  
i) Chovia fortemente. (    ) 
 
 

______________________________ 


