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Sujeito 

 

Leia: 

É tempo de celebrar o Cerrado e suas riquezas! 

 

O colorido das caliandras, chuveirinhos, ipês, jatobás e pequizeiros mesclado ao azul 

profundo do céu, será o cenário, de amanhã até dia 14 de julho, do XVIII Encontro dos Povos do 

Grande Sertão Veredas, realizado nos arredores do Parque Nacional de mesmo nome, em 

Chapada Gaúcha, município mineiro localizado no norte do estado. 

Mais de oito mil pessoas devem participar dos quatro dias de festa, cujo objetivo é celebrar 

a sociobiodiversidade do Cerrado, ou seja, suas riquezas naturais, culturais e sociais. Para tanto, 

haverá intensa programação cultural, reunindo apresentações de batuqueiros, catireiros, 

curraleiros e danças típicas como o lundu, a catira, a sussa, a caninha e o manzuá. Rodas de 

conversa, apresentações teatrais e feiras de artesanato e de comidas típicas completam a oferta 

de atividades.  

Os destaques da festa são a folia de Reis do Divino, onde os fiéis apresentam a sua 

devoção ao Espírito Santo, e a chegada, no dia 13 de julho, dos caminhantes da VII edição do 

“Caminho do Sertão: de Sagarana ao Grande Sertão Veredas”, do qual participam cerca de 100 

pessoas de várias partes do Brasil. 

“O Encontro é uma oportunidade para valorizar a riqueza da fauna e flora do Cerrado e 

muito importante para que as comunidades possam fortalecer sua identidade cultural e trocar 

experiências. Além disso, é um evento importante para geração de renda e desenvolvimento da 

comunidade e da agricultura familiar local”, conta Kolbe Soares, analista de conservação do 

WWF-Brasil. “Para os visitantes, é uma oportunidade única de conhecer as paisagens de Cerrado 

e ainda vivenciar a cultura do bioma”, diz Soares. 

O Município de Chapada Gaúcha faz parte do Circuito Turístico Urucuia Grande Sertão e 

do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu. Com população de pouco mais de 13 mil habitantes e com 

baixo IDH (0,69), o município tem a sua economia voltada ao agronegócio (principalmente soja e 

sementes de capim) e a agricultura familiar. Possui grandes potencialidades para o 

desenvolvimento do turismo ecocultural e o aproveitamento sustentável de produtos do cerrado. 

 

Renata Andrada Peña. Disponível em: <https://www.wwf.org.br>. (Fragmento). 
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Questão 1 – Em “[...] haverá intensa programação cultural [...]”, o sujeito do verbo é: 

(     ) oculto.  

(     ) inexistente.  

(     ) indeterminado.  

 

Questão 2 – No período “Rodas de conversa, apresentações teatrais e feiras de artesanato e de 

comidas típicas completam a oferta de atividades.”, o sujeito é composto porque contém:  

(     ) mais de um núcleo.  

(     ) mais de uma palavra. 

(     ) mais de um substantivo.  

 

Questão 3 – No segmento “[...] os fiéis apresentam a sua devoção ao Espírito Santo [...]”, o verbo 

referente ao sujeito simples “os fiéis” é: 

(     ) transitivo direto. 

(     ) transitivo indireto.  

(     ) transitivo direto e indireto.  

 

Questão 4 – Releia esta oração do texto: 

 

“[...] do qual participam cerca de 100 pessoas de várias partes do Brasil”. 

 

Tendo em vista o sujeito acima, pode-se afirmar que o emprego do verbo “participar” no plural é: 

(     ) proibido.  

(     ) facultativo.  

(     ) obrigatório.  

 

Questão 5 – Na parte “[...] as comunidades possam fortalecer sua identidade cultural [...]”, o 

verbo “fortalecer”: 

(     ) não tem sujeito.  

(     ) forma uma locução com o verbo “possam”. 

(     ) tem o mesmo sujeito que o verbo “possam”. 

 

Questão 6 – Na frase “Possui grandes potencialidades para o desenvolvimento do turismo 

ecocultural [...]”, o sujeito do verbo sublinhado está oculto. Identifique-o:  

(     ) “O município de Chapada Gaúcha”.  

(     ) “o Circuito Turístico Urucuia Grande Sertão”.  

(     ) “o Mosaico Sertão Veredas Peruaçu”.  


