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ORIENTAÇÕES 

 

Responda as perguntas na ordem em que estão, organizadamente. Resolução OBRIGATÓRIA à 

mão. No final da página 2 há sugestões de livros para consulta. NÃO use a internet, pois há muita 

desinformação. 

 

PARTE I 

 

1) Que é sujeito? 

2) Quais são as subclassificações do sujeito? 

3) Dê 3 exemplos de frase com cada tipo de sujeito. 

4) Quais são as maneiras de indeterminar o sujeito, na língua portuguesa? 

5) Em que casos ocorrem orações sem sujeito na nossa língua? 

6) Por que é possível a ocorrência de sujeito oculto na língua portuguesa? 

7) Quais são os tipos de predicado? 

8) Dê três exemplos de frase com cada tipo de predicado. 

9) Que tipos de verbo integram o predicado nominal? 

10) Como se classificam os verbos quanto à predicação?  

11) Dê 5 exemplos de frases com cada tipo de verbo, quanto à predicação. 

12) Que elementos são necessários para formar uma oração de sentido completo? 

 

PARTE II 

 

13) Quais terminações permitem acento nas oxítonas? 

14) E nas monossílabas tônicas? 

15) Que terminações admitem acento nas proparoxítonas? 

16) Que terminações admitem acento nas paroxítonas? 

17) Quando devemos acentuar os hiatos “i” e “u”? 



18) Com a reforma ortográfica, que alteração houve na regra dos ditongos abertos? 

19) E com os hiatos “ee” e “oo”? 

20) Por que, aparentemente, a palavra Piauí não deveria ser acentuada, com o atual acordo 

ortográfico? Por que o acento é, ainda assim, necessário? 

21) Por que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas? 

22) Que é verdadeiro afirmar: que a maioria das paroxítonas é acentuada, ou que a minoria 

delas é acentuada? Por quê? 

23) Quando o til passa a exercer a função de acento gráfico? 

24) Na acentuação dos hiatos “i” e “u”, qual a única consoante que, formando sílaba com essas 

vogais, admite acento? 

25) Que diferença há entre a regra das oxítonas e monossílabas tônicas? 

 

PARTE III 

 

26) Quais são os casos de crase facultativa? Dê duas frases como exemplo, para cada caso. 

27) Quando ocorre fusão de A + A(S), que ocorre no masculino? O que isso significa, na prática? 

28) Quais são as duas condições necessárias, obrigatórias, para a ocorrência do acento da crase? 

29) Por que, normalmente, se usa crase nas locuções adverbiais femininas? 

30) Por que, em geral, não se usa crase antes de nomes de cidade? 

   

LIVROS SUGERIDOS PARA CONSULTA 

 

Domingos Paschoal Cegalla. Novíssima gramática da língua portuguesa. 

Ernani Terra: Curso prático de gramática. 

Hildebrando A. de André. Gramática ilustrada. 

Nílson Teixeira de Almeida. Gramática. 


