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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Sujeitos determinados: simples, composto e oculto 

 

Leia:  

Naufrágios 

  

Hoje em dia, sabemos que o mar não é habitado por sereias ou monstros terríveis, mas 

não temos dimensão das demais dificuldades que os navegadores enfrentavam para se 

locomover de um lado a outro no passado. O fato é que muitas embarcações não chegaram ao 

destino planejado. 

 Calcula-se que três milhões de naufrágios tenham ocorrido pelo mundo inteiro. Os mais 

famosos incluem as embarcações de Cristóvão Colombo e o famoso Titanic. Aqui, no litoral da 

Bahia, há o Galeão Sacramento, alvo da primeira pesquisa de arqueologia subaquática realizada 

no Brasil, em 1976. 

 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 215. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 

Questão 1 – Aponte o trecho em que o sujeito do verbo destacado é determinado: 

(     ) “Hoje em dia, sabemos que o mar não é habitado por sereias [...]” 
(     ) “Calcula-se que três milhões de naufrágios [...]” 
(     ) “Aqui, no litoral da Bahia, há o Galeão Sacramento [...]” 
 

Questão 2 – Na parte “[...] o mar não é habitado por sereias [...]”, o sujeito é: 
(     ) agente da ação verbal. 

(     ) paciente da ação verbal. 

(     ) agente e paciente da ação verbal. 

 

Questão 3 – Na oração “[...] mas não temos dimensão das demais dificuldades [...]”, o sujeito do 

verbo é determinado, mas aparece oculto. Identifique-o: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – Em “[...] dificuldades que os navegadores enfrentavam [...]”, o verbo grifado exprime: 
(     ) uma ação efêmera do sujeito simples “os navegadores” no passado. 
(     ) uma ação contínua do sujeito simples “os navegadores” no passado. 
(     ) uma ação esporádica do sujeito simples “os navegadores” no passado. 
 

Questão 5 – Na frase “As embarcações de Cristóvão Colombo e o famoso Titanic estão entre os 

mais famosos naufrágios.”, o sujeito é composto porque: 
(     ) tem mais de um núcleo. 

(     ) tem mais de uma palavra. 

(     ) tem mais de um substantivo.  


