
www.acessaber.com.br 
 

ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 
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Leia: 

Anita Garibaldi 

 

Anita tomou frente em várias batalhas e demonstrou muita coragem em todas elas. Era tão 

corajosa que atuava até como soldado, participando de lutas. Era esposa de Giuseppe Garibaldi, 

um italiano que lutou, entre outras guerras, na Revolução Farroupilha ou Revolta dos Farrapos, 

uma tentativa de independência (separatismo) do sul do Brasil. Por ser brava e corajosa, recebeu 

o título de “heroína dos dois mundos”, um importante reconhecimento por sua luta pela liberdade. 

Anita nasceu em Laguna, no estado de Santa Catarina, em 1821, e morreu em Ravena, na Itália, 

em 1849. 

Disponível em: <https://plenarinho.leg.br>.  

 

Questão 1 – Aponte a oração que apresenta sujeito oculto: 

(     ) “Anita tomou frente em várias batalhas [...]” 
(  x ) “Era esposa de Giuseppe Garibaldi [...]” 
(     ) “[...] um italiano que lutou, entre outras guerras, na Revolução Farroupilha [...]” 
 

Questão 2 – Na oração apontada acima, o sujeito oculto pode ser identificado pelo contexto 

comunicativo. Assinale-o: 

(  x ) “Anita” 
(     ) “esposa” 
(     ) “um italiano” 
 

Questão 3 – No período “Era tão corajosa que atuava até como soldado, participando de lutas.”, 
o vocábulo “tão” intensifica o sentido: 
(     ) de uma ação do sujeito oculto.  

(     ) de um estado do sujeito oculto.  

(  x ) de um atributo do sujeito oculto.  

 

Questão 4 – No trecho “Por ser brava e corajosa, recebeu o título de „heroína dos dois mundos‟ 
[...]”, a parte que antecede o sujeito oculto do verbo “recebeu” exprime: 
(  x ) causa 

(     ) tempo 

(     ) consequência  

 

Questão 5 – Na oração “[...] e morreu em Ravena [...]”, o verbo cujo sujeito está oculto é: 

(  x ) intransitivo porque tem sentido completo.  

(     ) transitivo direto porque exige complemento sem preposição.  

(     ) transitivo indireto porque exige complemento com preposição.  

 


