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Sujeito simples 

Leia:  

Vênus 

 

Depois de Mercúrio, é o planeta mais perto do Sol. Seu ano dura 225 dias. Vênus tem duas 

coisas curiosas. A primeira é que gira no mesmo sentido que os ponteiros de relógio. Apenas ele 

e Urano fazem isso. Os outros planetas giram no sentido anti-horário. Além disso, o dia de Vênus 

é muito comprido: em vez de 24 horas, dura 5.800 horas! Os cientistas acham que Vênus pode 

ter dado uma batida monumental com algum asteroide, há milhões de anos. Por isso, ele anda de 

ré em volta do Sol e quase não gira em torno de si mesmo. Vênus é também muito quente. A 

temperatura no planeta é de cerca de 500 graus centígrados, calor suficiente para derreter uma 

barra de chumbo, por exemplo.  

“Almanaque Recreio”. São Paulo: Editora Abril, 2003. 
 

Questão 1 – Na passagem “Por isso, ele anda de ré em volta do Sol [...]”, o pronome pessoal 
“ele”, que desempenha a função de sujeito simples, tem como referente: 
(     ) “Mercúrio” 
(     ) “Urano” 
(     ) “Vênus” 
 

Questão 2 – Na frase “A primeira é que gira no mesmo sentido que os ponteiros de relógio.”, 
palavras que compõem o sujeito simples foram omitidas. Aponte-as: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – A oração “A temperatura no planeta é de cerca de 500 graus centígrados [...]” tem 
como núcleo do sujeito: 

(     ) “temperatura” 
(     ) “planeta” 
(     ) “graus” 
 

Questão 4 – Assinale a alternativa em que o sujeito simples foi incorretamente identificado: 

(     ) “Os outros planetas giram no sentido anti-horário.” 
(     ) “Além disso, o dia de Vênus é muito comprido [...]” 
(     ) “Vênus é também muito quente.” 
 

Questão 5 – Um sujeito é simples quando apresenta: 

(     ) apenas um substantivo. 

(     ) apenas um núcleo. 

(     ) apenas uma palavra. 


