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Leia: 

 

516 anos do Rio São Francisco: relembre a importância do Velho Chico 

 

O São Francisco é parte da história de muitos brasileiros. As águas atravessam cinco 

estados: desde a nascente na cidade de São Roque de Minas, em Minas Gerais, passando pela 

Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas, até desaguar no oceano. 

Ao todo são 2,9 mil quilômetros de extensão, tamanho suficiente para ser um dos mais 

importantes cursos d’água do Brasil e da América do Sul. Já foi um rio com grande abundância 

de água, mas a ação humana tirou um pouco de brilho do Velho Chico. 

A poluição do leito, o uso desenfreado do solo às margens do rio, a construção 

de barragens, o desmatamento no entorno e a urbanização contribuem para redução de vazão do 

rio. Trechos, onde havia água em grande quantidade, agora estão diminuindo. 

 

Luana Cruz. Disponível em: <https://minasfazciencia.com.br/infantil/>. (Fragmento). Publicado em: 04 out. de 2017. 

 

Questão 1 – Na oração “O São Francisco é parte da história de muitos brasileiros.”, o sujeito é 
simples. Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – No trecho “Já foi um rio com grande abundância de água [...]”, o sujeito é: 
(     ) oculto. 

(     ) inexistente.  

(     ) indeterminado.  

 

Questão 3 – Em “[...] mas a ação humana tirou um pouco de brilho do Velho Chico.”, o sujeito 
simples compõe uma oração: 

(     ) absoluta.  

(     ) coordenada.  

(     ) subordinada.  

 

Questão 4 – No período abaixo, o sujeito é composto. Grife-o:  

 

“A poluição do leito, o uso desenfreado do solo às margens do rio, a construção de barragens, 

o desmatamento no entorno e a urbanização contribuem para redução de vazão do rio.” 
 

Questão 5 – Na passagem “Trechos, onde havia água em grande quantidade, agora estão 

diminuindo.”, há um verbo de sujeito determinado. Identifique-o: 

______________________________________________________________________________ 
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