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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

 

Conheça a história do raro meteorito guardado no Museu Nacional no Rio de Janeiro 

 

Museus são cheios de preciosidades e tesouros. Veja, por exemplo, o Museu Nacional, no 

Rio de Janeiro: apesar de não ter moedas de ouro ou joias imperiais, guarda um tesouro valioso, 

tanto por sua importância científica quanto pelo seu valor econômico. Uma preciosidade que veio 

do céu!  

Trata-se de uma pedrinha arroxeada bem pequena – o meteorito Angra dos Reis, que caiu 

nessa região há 150 anos. A rocha é de um tipo muito raro de meteorito chamado angrito. Até 

hoje, só 20 meteoritos desse tipo foram encontrados em todo o mundo.  

O Museu Nacional tem apenas um pedacinho de 70 gramas da pedra, com três 

centímetros de diâmetro, mas pode haver mais partes por aí. Segundo relatos históricos, o 

meteorito caiu no mar em 1869. Um médico que passava pelo local viu a queda e mandou que 

seus funcionários mergulhassem para pegá-lo. Eles recuperaram dois pedaços da pedra e, pelo 

encaixe, viram que era possível que ainda existisse uma terceira parte.  

Um desses pedaços é o que está hoje no museu. Já o segundo foi sendo passado de pai 

para filho na família do médico e ninguém sabe onde foi parar. O terceiro, acredita-se, continua 

escondido no fundo do mar. O que não falta é gente procurando por ele! [...] 

 

Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br 

 

Questão 1 – Assinale o tipo de sujeito que compõe a oração inicial do texto: 

a) simples 

b) composto 

c) oculto 

d) indeterminado  

 

Questão 2 – O sujeito do verbo sublinhado não foi determinado em: 

a) “Uma preciosidade que veio do céu!”  

b) “Trata-se de uma pedrinha arroxeada bem pequena [...]” 

c) “Um desses pedaços é o que está hoje no museu.” 

d) “[...] ninguém sabe onde foi parar.” 
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Questão 3 – A oração “A rocha é de um tipo muito raro de meteorito [...]” tem como núcleo do 

sujeito: 

a) “rocha” 

b) “tipo” 

c) “raro” 

d) “meteorito”  

 

Questão 4 – Na passagem “[...] guarda um tesouro valioso, tanto por sua importância científica 

quanto pelo seu valor econômico.”, o sujeito do verbo “guarda” aparece oculto. Identifique-o: 

Sujeito do verbo “guarda”: “o Museu Nacional, no Rio de Janeiro”.  

 

Questão 5 – No segmento “[...] mandou que seus funcionários mergulhassem para pegá-lo.”, o 

termo “lo” retoma o sujeito: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 – O pronome pessoal funciona como sujeito na frase: 

(  x ) “Eles recuperaram dois pedaços da pedra [...]” 

(     ) “O que não falta é gente procurando por ele!” 

 

Questão 7 – Na frase “O terceiro, acredita-se, continua escondido no fundo do mar.”, foram 

empregados dois tipos de sujeito. Aponte-os: 

a) simples e oculto.  

b) composto e indeterminado.  

c) oculto e composto.  

d) simples e indeterminado.  

 

Questão 8 – Indique a oração sem sujeito: 

a) “[...] o meteorito Angra dos Reis, que caiu nessa região [...]” 

b) “O Museu Nacional tem apenas um pedacinho de 70 gramas da pedra [...]” 

c) “[...] mas pode haver mais partes por aí.” 

d) “Já o segundo foi sendo passado de pai para filho na família do médico [...]” 

 

Questão 9 – Na frase “Moedas de ouro e joias imperiais não compõem o Museu Nacional, no Rio 

de Janeiro.”, o sujeito é composto porque: 

(     ) apresenta mais de um substantivo.  

(  x ) apresenta mais de um núcleo. 

(     ) apresenta mais de uma palavra. 


