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Como surgiu o baralho 

 

Não se sabe ao certo nem quando nem onde os jogos de cartas apareceram pela primeira 

vez. Provavelmente, as cartas surgiram na China, derivadas de papel-moeda, no século X. No 

início, eram simples tiras de papel, marcadas com conchas, pedras, flechas e ossos, usadas em 

rituais de adivinhação. Por volta de 1300, as cartas chegaram à Europa, levadas pelos árabes. 

Eram conhecidas como tarots, em baralhos de 22 cartas, que foram combinadas, no final do 

século XIV, com o baralho oriental, de 56 cartas. Foram os franceses, no século XVI, que 

introduziram o baralho moderno, de 52 cartas, deixando o tarô apenas para previsões. Os naipes 

mais comuns eram taças, moedas, espadas e bastões. Da França, o baralho ganhou o mundo, e 

os naipes evoluíram até os atuais copas, ouros, espadas e paus. Hoje em dia, se conhece mais 

de uma centena de jogos de cartas, envolvendo raciocínio e, principalmente, sorte. 

 

Disponível em: <http://super.abril.com.br>. 

 

Questão 1 – “Não se sabe ao certo nem quando nem onde os jogos de cartas apareceram pela 

primeira vez.”. Nesse trecho, registra-se o emprego de sujeitos: 

a) indeterminado e composto.  

b) oculto e simples.  

c) indeterminado e simples.  

d) oculto e composto.  

 

Questão 2 – “No início, eram simples tiras de papel, marcadas com conchas, pedras, flechas e 

ossos [...]”. Identifique o sujeito que compõe essa parte do texto: 

Sujeito: “as cartas”.  
 

Questão 3 – Assinale a alternativa em que o sujeito foi incorretamente apontado nos colchetes: 

a) “Eram conhecidas como tarots, em baralhos de 22 cartas [...]” (Sujeito oculto) 
b) “Foram os franceses, no século XVI, que introduziram o baralho [...]” (Sujeito simples) 
c) “Os naipes mais comuns eram taças, moedas, espadas e bastões.” (Sujeito composto) 
d) “Hoje em dia, se conhece mais de uma centena de jogos de cartas [...]” (Sujeito indeterminado) 
 

Questão 4 – Sublinhe os sujeitos das frases a seguir: 

a) “Por volta de 1300, as cartas chegaram à Europa [...]” 
b) “Da França, o baralho ganhou o mundo [...]” 
c) “[...] os naipes evoluíram até os atuais copas, ouros, espadas e paus.” 
 

Questão 5 – Os sujeitos das frases, transcritas na questão anterior, classificam-se como: 

simples.   


