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“Não importa a cor do céu, quem faz o dia lindo é você” 
 

Sujeito 

 
O sujeito é alguém ou algo de quem ou do que se fala. Ele é facilmente identificado na oração através da 
utilização do método de pergunta, por exemplo:  

O ajudante da loja correu muito com o veículo. 

 
Ao responder a pergunta “quem correu muito com o veículo?”, identificará o sujeito da oração que, 
nesse caso, é “o ajudante da loja”. 
 
Os sujeitos são classificados em: 
 
Sujeito simples 
 
O sujeito simples é formado por um núcleo, ou seja, um termo principal, por exemplo: 
 
O empregado da casa vendeu seu carro. (núcleo: empregado) 
Eles estão sempre omitindo a verdade. (núcleo: Eles) 
A folha caiu. (núcleo: folha) 

 
Sujeito composto 

O sujeito composto é aquele formado por dois ou mais núcleos, por exemplo: 
 
Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. (núcleos: Ana Maria, Joaquim)  
Eu, você e o nosso cão estamos perdidos mais uma vez. (núcleos: Eu, você, cão) 

 
Sujeito oculto  
O sujeito oculto, também chamado de elíptico, desinencial ou implícito, é aquele 
que não está declarado na oração. 
 
Gostamos de pular Carnaval. (pela conjugação verbal, identificamos o sujeito oculto da oração: “(Nós) 

Gostamos de pular Carnaval.”)  
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QUESTÕES 

 

1- Assinale a alternativa em que o sujeito é SIMPLES.  
(a) A carta e o cartão têm selos. 
(b) A carta veio do exterior. 
(c) Sairei já. 
(d ) Eu e Ana Paula somos irmãs. 



2-Assinale a alternativa em que há sujeito COMPOSTO. 
(a) Sou muito feliz! 
(b) Aquela linda casa foi pintada. 
(c) Cheguei cedo. 
(d) O presidente e o ministro discursaram ontem na televisão. 
 

3- Assinale a alternativa em que há sujeito OCULTO. 
(a) Conversamos muito ontem. 
(b) Os meninos jogaram bola no campo da esquina. 
(c) Ana e sua mãe foram à festa. 
(d) Cardeal é um bairro de Elias Fausto. 
 

4-Todas as frases têm sujeito SIMPLES, exceto. 
(a)Lucas é um aluno exemplar.  
(b) As atividades são retiradas na escola. 
(c)A mensagem deixou ela feliz.  
(d)A primavera e o verão são minhas estações preferidas. 
 

5-Todas as alternativas têm sujeito COMPOSTO, exceto. 
(a) Lara e Ana são amigas inseparáveis. 
(b) Celular e computador são essenciais à nossa vida hoje. 
(c) A praia é meu passeio preferido nas férias. 
(d) A casa e o salão foram vendidos. 
 

6- Todas as alternativas têm sujeito OCULTO, exceto. 
(a)Venci na vida. 
(b)Eu cheguei muito cansada. 
(c)Conversávamos muito sobre a crise. 
(d)Lutamos muito na vida. 
 

7- No dia seguinte, os jornais publicaram as fotos do acidente. Nesta frase: 
(a)O sujeito é simples , porque tem dois núcleos.  
(b)O sujeito é composto, porque tem um núcleo. 
(c)O sujeito é simples, porque apresenta um núcleo: jornais. 
 

8-Amanhã cedo continuaremos a viagem. Nesta frase, o sujeito é: 
(a)Simples, há apenas um núcleo: amanhã. 
(b) Oculto, quando leio a terminação do verbo continuaremos (-mos) sei que somos NÓS 
(c) Composto, apresenta dois núcleos. 
 

9-Lucas e Carlos são amigos inseparáveis. Nesta frase, o sujeito é: 
(a)Composto, pois apresenta dois núcleos: Lucas / Carlos. 
(b)Composto, pois apresenta apenas um núcleo: Lucas/ Carlos. 
(c)Oculto, quando leio o verbo (são), identifico o sujeito. 
 

10- “Vejo uma luz no fim do túnel.” Nesta frase, o sujeito é:  
(a) Oculto  
(b) Composto  
(c) Determinado 


