
 
   

 
 
 

GRAMÁTICA – MARIANA  
 

01. Sublinhe o sujeito e identifique o(s) núcleo(s); depois diga 

se o sujeito é simples ou composto: 
 

a) A batucada continuou madrugada afora.  
b) A animada orquestra volta de novo à cidade. 
c) Patrões e empregados continuam as negociações. 
d) Deixou rápido o palco o engraçado palhaço.  
e) Greves e passeatas são formas de luta dos estudantes.  
f) O longo desabafo trouxe-lhe a paz.  
g) A psicóloga, o professor e a diretora analisaram o caso.  
h) As duas meninas passeavam pela calçada. 
i) Todos os atletas foram homenageados. 
j) O prefeito e os vereadores se reuniram na Câmara. 
 

02. Classifique o sujeito das orações abaixo em: determinado 

(oculto) ou indeterminado: 
 

a) Quebraram a vidraça da Dona Maria. 
b) Vou ao cinema na sessão das dez. 
c) Amanhã, viajaremos bem cedo.  
d) Roubaram meu talão de cheques. 
e) Andam pichando os muros lá de casa. 
f) Cumprirei a promessa.  
g) Dizem que a Gracinha vai casar.  
h) Esqueci a chave do carro em casa.  
i) Ficamos tristes com a notícia. 
j) Contaram a história errada.  
k) Que alegria! Fizeste a tarefa. 
l) Procuraram você por todos os lugares.  
m) Levaram minha carteira. 
n) Falarei com ele a respeito desta história. 
o) Resolveram o problema. 
p) Instalaram novas máquinas na fábrica. 
 
03. Numere de acordo com o seguinte código: 
 

( 1 ) Sujeito Simples 
( 2 ) Sujeito Composto 
( 3 ) Sujeito Oculto 
( 4 ) Sujeito Indeterminado 
( 5 ) Oração sem sujeito 
 

(     ) Vou viajar hoje.  
(     ) Faz muitos anos que ele partiu.  
(     ) A chuva impediu-lhe a saída.  
(     ) Estão aí fora o repórter e o fotógrafo.  
(     ) Assaltaram a loja da esquina.  
(     ) Precisamos de bons médicos.  
(     ) Há bons filmes em exibição.  
(     ) Aquele mecânico está procurando emprego.  
(     ) A velhinha e o fiscal fizeram um acordo.  
(     ) Tomaram a bicicleta do garoto.  
(     ) Ventou muito ontem à noite.  
 
04. Classifique os verbos das orações conforme a legenda 

abaixo e depois copie para a grade de respostas: 
 

A - verbo intransitivo    B - verbo transitivo direto  C - verbo 
transitivo indireto  D - verbo de ligação 
 

01. (          ) “Atualmente eles vivem em áreas das regiões 
sudeste, sul e centro-oeste.” 
02. (          ) “Cidades de SP atingidas por chuva vão receber 
R$ 30 milhões.” 
03. (           ) “Nessa ocasião, eles parecem tranquilos.” 
04. (           ) “O discurso do Rei” ganhou o prêmio de melhor 
filme do ano de 2011.   
05. (           ) “ Toda a família participa da confecção desse 
artesanato” 
06. (           ) “Pelo menos 15 homens de Kadafi morreram.” 

Observe as tirinhas de Calvin e responda às questões 05 e 06: 
 
Tirinha 1: 
 

 
 
Tirinha 2: 
 

 
 
05. Dos termos retirados das tirinhas, não se trata de um 

objeto direto: 
 

a) nosso primeiro presidente 
b) a origem secreta de cada super-herói da Liga Termonuclear 
da Justiça do Capitão Cometa 
c) uma utilização prática 
d) cantar o Hino Nacional 
e) ser mais uma estatística 
 
06. É incorreto afirmar sobre as tirinhas: 
 

a) o 1º quadrinho da tirinha 2 apresenta apenas 1 período, ou 
seja, período simples. 
b) No final da tirinha 2, Calvin conclui que a aula começou há 
pouco tempo e ele já foi encaminhado à Direção. 
c) No 2º quadrinho da tirinha 2, há 4 orações.  
d) Na tirinha  1,  no  3º  quadrinho,  há  indícios  de  que  
Calvin  será  punido  por  não  ter  respondido  corretamente à 
professora. 
 
07. Identifique e Classifique o Predicado: 
 

01. José chegou cansado. 
02. O espetáculo foi emocionante. 
03. Chove bastante na minha região. 
04. O professor já corrigiu as provas. 
05. Prenderam o ladrão. 
06. Monica é muito simpática. 
07. Vive-se bem no campo. 
08. Perdi minha caneta. 
09. Você acha minha caneta feia? 
10. Os excursionistas chegaram cansados. 
11. Bateram à porta. 
12. Estava irritado com as brincadeiras. 
13. Compareceram todos atrasados à reunião. 
14. Come-se com fartura em sua casa. 
15. Foi muito difícil a última questão. 
16. Cresceram aquelas árvores. 
17. O ônibus saiu atrasado. 
18. Anoiteceu. 
19. Chegaram os filhos da vizinha. 
20. Crê-se em Deus. 
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08. Julgue as alternativas em verdadeiro ou falso em relação à 

transitividade verbal nas orações abaixo. 
 

I - Pedro gosta de viajar. 
II - Chamei um mecânico. 
III - O pneu furou. 
IV - Entregou os documentos ao juiz. 
 

(     ) I possui um verbo transitivo indireto e II possui um verbo 
intransitivo. 
(     ) III possui um verbo transitivo indireto e IV possui um 
verbo transitivo direto e indireto. 
(     ) IV possui um verbo transitivo direto e indireto; e II possui 
um verbo transitivo direto. 
(    )III possui um verbo intransitivo e I possui um verbo 
transitivo indireto. 
(     ) II possui um verbo transitivo direto e IV possui um verbo 
transitivo direto e indireto. 
 
09. No período: “Fui à escola, busquei minha irmã e, em 
seguida, entreguei os livros à Maria.” os verbos em negrito 

são, respectivamente: 
 

a) intransitivo; transitivo direto; transitivo direto e indireto. 
b) transitivo indireto; transitivo direto; transitivo direto e 
indireto. 
c) transitivo direto; transitivo indireto; intransitivo. 
d) transitivo direto e indireto; intransitivo; transitivo direto. 
e) intransitivo; transitivo direto; transitivo indireto. 
 
10. Em: 
 

"... principiou a segunda volta do terço."; 
"Carrocinhas de padeiro derrapavam nos paralelepípedos."; 
"Passavam cestas para o Largo do Arouche."; 
"Garoava na madrugada roxa." 
 

Os verbos são, respectivamente: 
 

a) transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto, 
intransitivo 
b) intransitivo, transitivo indireto, transitivo direto, intransitivo 
c) transitivo direto, intransitivo, transitivo direto, intransitivo 
d) transitivo direto, intransitivo, intransitivo, intransitivo-
impessoal 
e) transitivo indireto, intransitivo, transitivo indireto, transitivo 
indireto. 
 

INTERPRETAÇÃO/ LITERATURA – FRANCO 
 

Leia a crônica Exigências da vida moderna, de Veríssimo, 
para responder às questões de 1 a 4 
 

EXIGÊNCIAS DA VIDA MODERNA 
(Luis Fernando Veríssimo) 

 
Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã 

por causa do ferro. E uma banana pelo potássio. E também 
uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem 
açúcar para prevenir a diabetes. 
Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. E 
uriná-los, o que consome o dobro do tempo. 

Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos 
lactobacilos (que ninguém sabe bem o que é, mas que aos 
bilhões, ajudam a digestão). Cada dia uma Aspirina, previne 
infarto. 

Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho 
branco estabiliza o sistema nervoso. 

Um copo de cerveja, para… não lembro bem para o 
que, mas faz bem. 
O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo 
tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. 

Todos os dias deve-se comer fibra. Muita, muitíssima 
fibra. Fibra suficiente para fazer um pulôver. 
Você deve fazer entre quatro e seis refeições leves 
diariamente. 
E nunca se esqueça de mastigar pelo menos cem vezes cada 
garfada. Só para comer, serão cerca de cinco horas do dia… 
E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou 
seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da 

banana, da laranja, das seis refeições e enquanto tiver dentes, 
passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e 
bochechar com Plax. 

Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar 
para colocar um equipamento de som, porque entre a água, a 
fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia. 
Há que se dormir oito horas por noite e trabalhar outras oito 
por dia, mais as cinco comendo são vinte e uma. Sobram três, 
desde que você não pegue trânsito. 

As estatísticas comprovam que assistimos três horas 
de TV por dia. Menos você, porque todos os dias você vai 
caminhar ao menos meia hora (por experiência própria, após 
quinze minutos dê meia volta e comece a voltar, ou a meia 
hora vira uma). 

E você deve cuidar das amizades, porque são como 
uma planta: devem ser regadas diariamente, o que me faz 
pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. 
Deve-se estar bem informado também, lendo dois ou três 
jornais por dia para comparar as informações. [...] 
Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar 
roupa, pratos e espero que você não tenha um bichinho de 
estimação. 

Na minha conta são 29 horas por dia. A única 
solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao 
mesmo tempo! 

Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta, 
assim você toma água e escova os dentes. 
Chame os amigos junto com os seus pais. 

Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com a 
sua mulher… na sua cama. 
Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um 
Danoninho e se sobrarem 5 minutos, uma colherada de leite 
de magnésio. Agora tenho que ir. 

É o meio do dia, e depois da cerveja, do vinho e da 
maçã, tenho que ir ao banheiro. E já que vou, levo um jornal… 
Tchau! 
 
01. Qual o principal tema trabalhado pela crônica? 
 

a) Informações que normalmente são divulgadas como dicas 
para se viver bem e com muita saúde em plena vida moderna. 
b) A importância de se ler jornal diariamente. 
c) A ajuda que o cronista oferece para orientar o cidadão 
quanto ao planejamento da agenda de compromissos. 
d) A importância de se poupar dinheiro e gastá-lo somente nas 
férias de final de ano. 
 
02. Quantas refeições leves o cronista/narrador diz que 

devemos fazer? 
 

a) de 8 a 10 refeições, não importando o intervalo entre elas. 
b) devemos fazer entre 4 e 6 refeições leves diariamente. 
c) devemos fazer de 3 a 7 refeições, estando liberados, em 
duas delas, açúcar e gorduras saturadas. 
d) de 3 a 5 refeições, em intervalos de no mínimo 4 horas 
entre elas. 
 
03. Qual a única solução que o narrador encontra para que 

haja tempo suficiente de se fazer tudo o que se deve: 
 

a) Diminuir as horas de serviços e investir mais em horas de 
lazer. 
b) Ativar lembretes no celular que nos lembrem de nossas 
obrigações e lazeres. 
c) A solução seria fazer várias dessas coisas ditas no texto ao 
mesmo tempo. 
d) A solução é viver a vida intensamente, sem dar muitas 
importâncias a dicas de beleza e saúde. 
 

ATIVIDADE ESCRITA 

 
04. Redija um texto crítico acerca da crônica “Exigências da 

vida moderna”. Você deve construí-lo em, no mínimo, 10 
linhas. O texto deve ter, no mínimo, três parágrafos: 
introdução, desenvolvimento e conclusão. Nele você 
destacará a sua opinião sobre o tema e os assuntos 
trabalhados pelo narrador. 


