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01. (DELEGADO) – Analise o texto abaixo e julgue CERTO ou 

ERRADO 
 

“Porém, o sentido do discurso – a ideologia que o alimenta – 
precisa impregná-la de palavras”  
 

A expressão “o sentido do discurso” exerce a função de sujeito 
do verbo “precisa”. 
 

           CERTO                                            ERRADO 
 

02. (POLÍCIA CIVIL) Apenas em uma das alternativas abaixo o 
termo sublinhado não funciona como sujeito. Assinale-a. 

a) Segundo um comunicado dessa pinacoteca, o achado é 
apenas um dos resultados emocionantes que surgiram [...]  
b) Engel observou que faltavam o tórax e o abdômen do 
gafanhoto.  
c) "esse estudo científico não faz mais do que aumentar nossa 
compreensão de sua riqueza", afirmou o diretor do museu.  
d) Isso indica que o inseto estava morto antes de aterrissar na 
tela de Van Gogh.  
e) Uma restauradora do Museu de Arte Nelson-Atkins,na cidade 
de Kansas, nos Estados Unidos, onde a obra está exposta, 
descobriu o inseto enquanto trabalhava numa pesquisa sobre a 
tela. 
 

03. (JORNALISTA) Em: “E aí aconteceu uma inovação ainda 
mais importante. ”, o termo em destaque classifica-se 
sintaticamente como: 
a) Sujeito.                c) Objeto direto.          e) Adjunto adverbial.  
b) Predicativo.         d) Objeto indireto 
 
04. (TÉCNICO UFBA) Em “[...] Quantas vezes subiu o seguro do 

seu carro? [...]”, o termo em destaque é o núcleo do sujeito da 
oração.  
 

           CERTO                                            ERRADO 
 

05. (DIPLOMATA) No trecho “Aqui, ousadamente, varriam-se de 
um golpe o sentimentalismo, o moralismo superficial, a fictícia 
unidade da pessoa humana, as frases piegas, o receio de 
chocar, a concepção o predomínio do amor sobre todas as 
outras paixões”, o sujeito é classificado como indeterminado. 
 

           CERTO                                            ERRADO 
 

06. (PROCURADOR) A alternativa que apresenta sujeito 

desinencial é:  
a) Pode haver verdades omitidas. 
b) Vim aqui para dialogarmos um pouco sobre ética profissional.  
c) “Lá no morro uma luz somente havia”. (Noel Rosa)  
d) Precisa-se de datilógrafos experientes.  
e) Serão dias rigorosos no próximo mês. 
 

07. (MEDICINA VETERINÁRIA) Julgue o item a seguir.  

Na oração “Há provas consideráveis”, não há sujeito, razão por 
que o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. 
  

           CERTO                                            ERRADO 
 

08. (PROFESSOR) Em: “Interromperam o trânsito naquela 

região”, temos:  
a) Sujeito Simples.                      d) Sujeito indeterminado. 
b) Sujeito composto.                   e) Oração sem sujeito.  
c) Sujeito desinencial. 
 

09. (ANALISTA JUDICIÁRIO) Assinale a opção que apresenta 

uma oração cujo sujeito é indeterminado. 
a) “Isso não foi dito” 
b) “É uma ilusão crer que nossa identidade repousa sobre uma 
entidade única”  
c) “é o que os antropólogos chamam de hipótese do 
‘continuísmo’”  
d) “Trata-se, porém, de uma partilha instável”  
e) “Não há senão estratégias identitárias”  
 
10. (ADMINISTRADOR)- Suspensa a sessão, começaram as 
homenagens... 
 

O segmento grifado exerce na frase acima a mesma função 
sintática que o segmento também grifado em: 
a) As comunicações se arrastavam a passo de cágado. 
b) O brigue chegou a Marselha com um morto a bordo. 
c) Ao ler o seu necrológio no jornal outro dia... 
d) Terá sido devorado pelos tubarões. 
e) ... dois meses depois chegou o desmentido... 
 

11. (MÉDICO) - No excerto "Quando nascemos, carregamos 

nosso destino. Somos feitos, direcionados para Deus. ”  
Os verbos destacados evidenciam que:  
a) O sujeito do discurso participa parcialmente das ações 
verbais. 
b) Há inclusão do sujeito do discurso nas ações apresentadas.  
c) Não há concordância verbal. 
d) Há sujeito composto e sujeito oculto. 
 

12. (MÉDICO) Julgue as assertivas abaixo: 

I– Há sujeito após o verbo em “Depois surgem os outros e as 
circunstâncias...”  
II – Em “Há malas importadas, ...” o verbo “Há” pode ser 
substituído por “Existe” sem prejuízo à correção gramatical e ao 
sentido. 
III – Na última oração do texto, caso o conectivo “mas” fosse 
substituído por “porém”, haveria prejuízo à correção gramatical 
e ao sentido. 
 

Está (ão) correta (s):  
a) Apenas a I                       c) Apenas a I e a III  
b) Apenas a II e a III             d) Apenas a I e a II 
 

13. (MÉDICO)  Observe o segmento em destaque nesta 
oração: “As longas jornadas de trabalho e a problemática 
da violência nas escolas fazem com que os profissionais de 
educação adoeçam, e até agora nenhum programa da 
Prefeitura propôs acompanhar essa questão, buscando 
minimizá-la”. Trata-se de sujeito:  
 

a) Simples    b) Composto.     c) Oculto.     d) Inexistente.  
 

14. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de 

modo a concordar com o elemento sublinhado na frase:  
a) Não (faltar) a um médico experiente 

sábias ponderações acerca dos limites implicados em nossa 
mortalidade.  
b) Às lições de Sêneca (dever) dar atenção todo aquele que 

pretende viver com estoica sabedoria.  
c) Até mesmo aos mortos (caber) beneficiar-nos com os indícios 

que se gravam em seus corpos.  
d) Mesmo que não (vir) a faltar a certos homens um mais que 

largo tempo de vida, continuariam se queixando. 
e) (Haver) de melhor aproveitar a vida, é certo, aqueles que não 

ficarem calculando o tempo que têm para viver. 
 

15. Se colocarmos a frase “havia um menino” no plural, a forma 

correta será  
a) “haviam uns meninos”.  
b) “haviam meninos”. 
c) “haviam os meninos”.  
d) “havia os meninos”. 
e) “havia uns meninos”. 


