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Simulado sobre Termos essenciais da oração: 
Sujeito e Predicado 

Concurso Professor de Português  
 

01 (Ano: 2018/Banca: COPERVE - UFSC)   Texto associado 

 
Considere as seguintes afirmativas sobre o Texto 3 e assinale a alternativa correta. 
I. A expressão “Nesses testes” (linha 09) estabelece relação com o parágrafo anterior. 
II. A palavra “essa” (linha 05) se refere às notas geradas nos violinos italianos antigos. 
III. Os travessões (linhas 12 e 13) são empregados para introduzir uma sentença             
explicativa. 
IV. O sujeito do verbo “confeccionados” (linha 02) é indeterminado. 
a) Somente a afirmativa IV está correta. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
e) Somente a afirmativa I está correta. 
 
02.  (Ano: 2018/Banca: COPERVE - UFSC)   Texto associado 
Texto 2 
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Disponível em: <https://wordsofleisure.com/tag/mafalda/page/2/>. [Adaptado]. Acesso em:      
11 set. 2017. 
Com base no Texto 2 e na norma padrão escrita, analise as afirmativas abaixo e assinale a                 
alternativa correta. 
I. O pronome “eu” tem o mesmo referente em todos os balões. 
II. O pronome “eu” exerce a função de sujeito da oração em todos os balões. 
III. O Texto 2 é um exemplo do gênero “tira” ou “tirinha”. 
IV. A principal função do destaque aos termos “mãe” (segundo balão) e “filha” (terceiro              
balão) é evitar que o leitor fique em dúvida de quem é a voz naquele quadro. 
a) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
 
03.  (Ano: 2018/Banca: CONSULPLAN)   Texto associado 

 
Analise a frase: “Você acredita que nossos destinos são controlados pelas estrelas?” e as              
afirmativas a seguir. 
I. Podemos encontrar, no período, um verbo em voz ativa e outro em voz passiva. 
II. “Pelas estrelas” atua sintaticamente como complemento verbal. 
III. “nossos destinos” é um sujeito do tipo paciente. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
a)  III. 
b) I e II. 
c)  I e III. 
d)  II e III. 
 
04. (Ano: 2018/Banca: FUNDATEC)   Texto associado 
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Assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso na classificação do Predicado das orações              
retiradas do texto: 
( ) essa mesma política ajudaria o meio ambiente – Predicado Verbal. 
( ) e tornaria as pessoas mais felizes – Predicado Verbo-Nominal. 
( ) o trabalho pode ser uma atividade satisfatória – Predicado Verbo-Nominal. 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
a) V – V – F. 
b) V – F – F. 
c) F – V – V. 
d) V – V – V. 
e) F – F – V. 
 
05.(Ano: 2017/Banca: CPCON) Observe os Textos 8, 9 e 10 que se segue.  
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Levando em conta os termos essenciais da oração (sujeito e predicado), assinale o item              
CORRETO, em relação às tirinhas da página anterior (Textos 8, 9 e 10). 
a) Nos dois primeiros quadrinhos da segunda tirinha (Texto 9), encontramos exemplo de             
predicado verbal. 
b) Na segunda fala da primeira tirinha (Texto 8), temos um caso de sujeito indeterminado. 
c) No primeiro quadrinho da terceira tirinha (Texto 10), há um caso de sujeito simples. 
d)Temos um exemplo de predicado nominal na oração “eu arranco seus olhos”, no terceiro              
quadrinho (Texto 9).  
e) Nas três tirinhas, temos exemplo de oração sem sujeito. 
 
06. (Ano: 2017/Banca: CPCON)   Texto associado 
A leitura do Texto 11 serve como base para responder à questão. 
TEXTO 11 
      Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. 

Dirigi-me a alguns amigos, e quase todos consentiram de boa vontade em contribuir              
para o desenvolvimento das letras nacionais. Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as               
citações latinas; João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe; prometi ao              
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Arquimedes a composição tipográfica; para a composição literária convidei Lúcio Gomes de            
Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro.Eu traçaria o plano, introduziria na história             
rudimentos de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na capa. 
      [...] 

O resultado foi um desastre. Quinze dias depois do nosso primeiro encontro, o redator               
do Cruzeiro apresentou-me dois capítulos datilografados, tão cheios de besteiras que me            
zanguei: 

– Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o troço. Está pernóstico, está safado, está                
idiota. 
      Há lá ninguém que fale dessa forma! 

Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos da sua pequena               
vaidade e replicou amuado que um artista não pode escrever como fala. 
      Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? 
      Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode. 

– Foi assim que sempre se fez. Aliteratura é a literatura, seu Paulo. Agente discute,                
briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu               
fosse escrever como falo, ninguém me lia. 

(RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 80. ed. Rio de Janeiro: Record,           
2004, p. 9) 
De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa “Aurélio” – em sua 9ª edição, “sujeito”               
significa “...Termo da oração a respeito do qual se anuncia alguma coisa e com o qual o                 
verbo concorda”. 
Baseando-se nessa afirmação e em seus conhecimentos sobre os variados tipos de sujeito,             
indique, dentre os enunciados abaixo, retirados do texto de São Bernardo (Texto 11),             
apenas aquele que apresenta um caso de oração sem sujeito: 
a) “um artista não pode escrever como fala.”  
b) “O resultado foi um desastre” 
c) “Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia.” 
d) “Há lá ninguém que fale dessa forma!” 
e) “...apresentou-me dois capítulos datilografados...”  
 
07. (Ano: 2017/Banca: IADES)   Texto associado 
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A respeito das relações sintáticas que constituem o período “Bill, que tinha 20 anos de idade                
na época, lutava na II Guerra Mundial e redigiu a carta em janeiro de 1945.” (linhas de 5 a                   
7), assinale a alternativa correta. 
a)O pronome “que”, utilizado para retomar o termo “Bill”, desempenha a função de sujeito              
da oração. 
b)Por exigirem termos que lhes completem o sentido, todos os verbos classificam-se como             
transitivos.  
c)Os termos “na época” e “em janeiro de 1945” indicam circunstâncias referentes às ações              
expressas, respectivamente, pelos verbos “tinha” e “redigiu”; portanto, funcionam como          
complementos verbais.  
d)Os verbos “lutava” e “redigiu” referem-se a um sujeito indeterminado.  
e)A função desempenhada pelo termo “a carta” seria mantida na seguinte redação: A carta              
foi redigida em janeiro de 1945.  
 
08. (Ano: 2017/Banca: Nosso Rumo) Observe o quadrinho abaixo para responder à            
questão. 
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O sujeito da oração no último quadrinho é 
a)composto. 
b)elíptico. 
c)indeterminado. 
d)inexistente. 
 
09.  (Ano: 2017/Banca: PUC-PR)   Texto associado 
Leia o texto a seguir para responder às questões. 
 
Há uma epidemia de notícias falsas e elas estão tendo mais influência do que nunca. Se                
antes os boatos e as meias-verdades se restringiam a veículos sensacionalistas, hoje eles             
dominam a internet e podem influenciar até eleições presidenciais, como a de Donald             
Trump, nos Estados Unidos. Nascidos em sites especializados em criar os factoides, eles             
chegam ao público pelas redes sociais. “Fofocas e rumores fazem parte da história. O que               
mudou é a forma como são difundidos, misturados aos fatos verdadeiros ou            
descontextualizados”, esclarece Angela Pimenta, presidente do Instituto de        
Desenvolvimento do Jornalismo (Projor).  
Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/4879/e-tudo-mentira-ou-quase-tudo>.   
Acesso em: 16/08/17.  
Em determinadas situações sintáticas e textuais, a inversão entre sujeito e verbo é             
praticamente obrigatória, e a ordem normal causaria estranhamento ao leitor. No texto            
anterior, essa descrição pode ser exemplificada em  
a)Há uma epidemia de notícias falsas [...].  
b)[...] esclarece Angela Pimenta [...].  
c)[....] e elas estão tendo mais influência do que nunca.  
d)[...] e podem influenciar até eleições presidenciais [...].  
 
10. (Ano: 2017/Banca: LEGALLE Concursos) A alternativa que apresenta sujeito          
desinencial é:  
a)  Pode haver verdades omitidas. 
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b) Vim aqui para dialogarmos um pouco sobre ética profissional.  
c) “Lá no morro uma luz somente havia”. (Noel Rosa)  
d) Precisa-se de datilógrafos experientes.  
e) Será dias rigorosos no próximo mês. 
 
 
GABARITO 

01. e 
02. a 
03. c 
04. a 
05. b 
06. d 
07. a 
08. b 
09. b 
10. b 
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