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Leia: 

Indiferença 

 

 Aquela multidão de gente corria para ele. Subitamente, pararam todos, alguém se 

adiantou e lhe pediu, por misericórdia, que arranjasse emprego para aquela gente. Afinal, eles só 

queriam o pão de cada dia. Estavam com fome. Ele ficou impassível. A multidão ajoelhou-se. 

Algumas senhoras, com crianças no colo, chegaram a chorar. Ele continuou indiferente. Uma 

velhinha veio caminhando em sua direção e caiu. Alguém lhe disse que estava morta. Ele não 

falou nada. Aproximou-se então uma menina de seus dezesseis anos, ajoelhou-se diante do 

corpo da anciã e caiu em prantos. Aquele choro brutal, tétrico, tocou-lhe o coração. Foi aí que se 

levantou e tomou uma atitude: saiu do cinema. 

 

Leon Eliachar. “O homem ao quadrado”. São Paulo: Círculo do Livro, 1960, p.35. 
 

Questão 1 – Marque o sujeito da oração “Subitamente, pararam todos [...]”: 
a) “Aquela multidão de gente”.  
b) “todos”.  
c) “eles”.  
d) “A multidão”.  
 

Questão 2 – Em “Afinal, eles só queriam o pão de cada dia.”, o sujeito simples “eles” refere-se a 

quem? 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Assinale a alternativa em que o sujeito simples foi incorretamente identificado:  

a) “[...] alguém se adiantou e lhe pediu, por misericórdia [...]” (Sujeito: “alguém”) 
b) “Ele ficou impassível.” (Sujeito: “Ele”)  
c) “Algumas senhoras, com crianças no colo, chegaram a chorar.” (Sujeito: “crianças no colo”) 
d) “Uma velhinha veio caminhando em sua direção e caiu.” (Sujeito: “Uma velhinha”)  
 

Questão 4 – Grife os sujeitos simples das orações a seguir: 

a) “Aproximou-se então uma menina de seus dezesseis anos [...]” 
b) “Aquele choro brutal, tétrico, tocou-lhe o coração.” 
 

Questão 5 – Em todas as frases a seguir, o pronome “ele” desempenha a função de sujeito 
simples, exceto em: 

a) “Aquela multidão de gente corria para ele.” 
b) “Ele ficou impassível.” 
c) “Ele continuou indiferente.” 
d) “Ele não falou nada.” 


