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Leia: 

Mulheres nas alturas 

 

Em menos de um ano, duas viagens espaciais tiveram sua tripulação composta 100% por 

mulheres. No dia 15 de janeiro deste ano, as americanas Jessica Meir e Christina Koch 

realizaram uma segunda viagem em que tiveram como missão substituir as baterias de matrizes 

solares da International Space Station, que é um laboratório espacial. 

De acordo com a NASA, esta segunda missão totalmente feminina _____ resultado do 

número crescente de astronautas mulheres que, pela primeira vez na história, representam 

metade da equipe. A missão prevista para março do ano passado, no entanto, foi adiada em 7 

meses, por falta de roupas nos tamanhos que vestissem as astronautas (só havia traje tamanho 

M!). 

Disponível em: <plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – Na oração “Em menos de um ano, duas viagens espaciais tiveram sua tripulação 

[...]”, o sujeito é simples porque tem apenas um núcleo. Aponte-o: 

(     ) “duas”. 
(  x ) “viagens”.  
(     ) “espaciais”.  
 

Questão 2 – No primeiro parágrafo, o verbo “tiveram” refere-se ao sujeito: 

(     ) “duas viagens espaciais”. 
(  x ) “as americanas Jessica Meir e Christina Koch”. 
(     ) “as baterias de matrizes solares da International Space Station”. 
 

Questão 3 – Tendo em vista o sujeito da oração, complete o espaço abaixo com o verbo “ser” no 
presente do indicativo: 

 

“[...] esta segunda missão totalmente feminina é resultado do número crescente [...]” 
 

Questão 4 – Em “[...] foi adiada em 7 meses [...]”, o sujeito é: 

(     ) agente da ação expressa pelo verbo.  

(  x ) paciente da ação expressa pelo verbo.  

(     ) agente e paciente da ação expressa pelo verbo.  

 

Questão 5 – Na passagem “(só havia traje tamanho M!)”, o sujeito do verbo “havia” é: 
(     ) simples. 

(  x ) inexistente.  

(     ) indeterminado.  

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/falta/
https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/camara-dos-deputados/

