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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Sujeitos determinados 

Simples, composto e oculto 

 

Leia: 

Ulysses Guimarães, defensor da democracia 

 

Ulysses Guimarães foi um deputado muito importante para a história da democracia 

brasileira. Ulysses Guimarães foi um defensor incansável na luta pela democracia e pela 

liberdade. Ele nasceu em 16 de outubro de 1916 e, quando jovem, sonhava em ser artista. 

Estudou piano. Foi poeta premiado pela Academia Paulista de Letras nos tempos de estudante e 

escreveu diversos livros. Foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE). 

Ulysses também foi professor, advogado e até presidente de clube de futebol! Mais tarde, 

abraçou outro sonho: ser político. 

Foi o parlamentar que mais tempo ficou à frente do Legislativo Federal, por mais de quatro 

décadas. Venceu 11 eleições seguidas para deputado federal! Exerceu a Presidência da Câmara 

dos Deputados por três vezes. 

Desde cedo, Ulysses mostrava talento como orador. Cada vez que tinha uma ideia, onde 

quer que estivesse, anotava em tiras de papel, que carregava nos bolsos do paletó. Dessas 

anotações, saíram documentos, discursos e frases que hoje ocupam lugar de destaque na 

história brasileira. [...] 

Disponível em: <“plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados”>.  

 

Questão 1 – Releia atentamente o período que introduz o texto. Em seguida, aponte o sujeito 

presente nessa parte: 

(  x ) “Ulysses Guimarães” 

(     ) “um deputado muito importante” 

(     ) “a democracia brasileira” 

 

Questão 2 – Na passagem “Ele nasceu em 16 de outubro de 1916 e, quando jovem, sonhava em 

ser artista.”, o sujeito “Ele”: 

(     ) é um pronome relativo que retoma “Ulysses Guimarães”. 

(  x ) é um pronome pessoal que retoma “Ulysses Guimarães”. 

(     ) é um pronome demonstrativo que retoma “Ulysses Guimarães”. 

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/democracia/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/parlamentar/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/deputado-federal/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/camara-dos-deputados/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/camara-dos-deputados/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/orador/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/destaque/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/camara-dos-deputados/
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Questão 3 – Há sujeito simples no trecho: 

(  x ) “Ulysses também foi professor, advogado e até presidente de clube de futebol!” 

(     ) “Venceu 11 eleições seguidas para deputado federal!” 

(     ) “Cada vez que tinha uma ideia, onde quer que estivesse [...]” 

 

Questão 4 – No fragmento “Mais tarde, abraçou outro sonho: ser político.”, pode-se afirmar que o 

sujeito do verbo “abraçou” é: 

(  x ) oculto 

(     ) inexistente  

(     ) indeterminado 

 

Questão 5 – No segmento “Desde cedo, Ulysses mostrava talento como orador.”, o verbo 

“mostrava” indica: 

(  x ) um fato contínuo na vida do sujeito. 

(     ) um fato esporádico na vida do sujeito.  

(     ) uma fato hipotético na vida do sujeito.  

 

Questão 6 – A expressão “Desce cedo”, que antecede o sujeito simples na questão anterior, 

desempenha o papel de: 

(     ) aposto 

(  x ) adjunto adverbial  

(     ) predicativo do sujeito 

 

Questão 7 – Um sujeito é composto quando apresenta mais de um núcleo. Grife os núcleos do 

sujeito neste fragmento do texto: 

 

“[...] documentos, discursos e frases que hoje ocupam lugar de destaque na história brasileira.” 

 

Questão 8 – Os núcleos grifados acima são: 

(     ) adjetivos 

(     ) pronomes 

(  x ) substantivos  

 

Questão 9 – Os sujeitos, analisados ao longo das questões acima, compõem: 

(  x ) uma biografia de Ulysses Guimarães. 

(     ) uma reportagem sobre Ulysses Guimarães. 

(     ) um artigo de opinião sobre Ulysses Guimarães. 

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/deputado-federal/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/orador/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/destaque/

