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PORTUGUÊS
Paz e bem!

5. No terceiro período, identifique o tipo de sujeito e
justifique sua resposta.

Eis mais um material para estudo.
Bom trabalho!
Abraço!
Leia o trecho a seguir:

6. Há oração com sujeito indeterminado no texto?
Justifique sua resposta.

“Luana e Vitória haviam acertado tudo na
quinta-feira. Elas combinaram até a roupa. Estavam
felizes. Queriam muito que tudo acontecesse bem.
Disseram ‘oi’ para o dia.
E foram vive-lo!
A expectativa era excelente!”

7. Há Oração sem Sujeito no texto? Por quê?

1. Quantos períodos existem no texto?

8. Qual o tipo de predicado em
2. Quantas orações existem no trecho?

a) 1º período: _________________________
b) 2º período: _________________________
c) 3° período: _________________________

3. Retire do texto um período composto.

9. Faça a análise sintática da frase:
“A expectativa era excelente!”

4. Identifique o tipo de sujeito no primeiro e segundo
período.
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PORTUGUÊS
Predicado: era excelente.
Predicativo do sujeito: excelente.

10. Em: “Disseram ‘oi’ para o dia”, identifique os
complementos verbais e classifique-os.

Núcleo do predicado: excelente (predicado nominal)
9 – Complementos verbais: Objeto direto: oi; objeto
indireto: para o dia.
10 – Objeto direto: pronome “o” em “lo”; de vivê-lo.
11 – Haviam acertado: transitivo direto;
Combinaram: transitivo direto;
Estavam: verbo de ligação;
Queriam: transitivo direto;

11. Identifique o objeto direto na frase:

Acontecesse: intransitivo;
Disseram: transitivo direto e indireto;

“E foram vivê-lo”.

Foram vivê-lo: transitivo direto;
Era: verbo de ligação.

12. Indique a predicação dos verbos e locuções
verbais do trecho.

Em síntese:

RESPOSTAS:
1 – Sete períodos.
2 – Oito orações.
3 - Período composto: “Queriam muito

que tudo

acontecesse bem “; pois há dois verbos nesse período,
portanto duas orações.
4 – Sujeito composto e sujeito simples, respectivamente.
5 – Sujeito desinencial, pois há a omissão do sujeito que
já foi citado anteriormente: Luana e Vitória.
6 – Não, pois não há verbo impessoal.
7 – Predicado verbal, predicado verbal e predicado
nominal, respectivamente.
8 – Verbo: era (verbo de ligação)
Sujeito: a expectativa
Núcleo do sujeito: expectativa (sujeito simples)
Adjunto adnominal: a
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