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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

Palavra do Secretário de Educação 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à 

distância, que será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta 

nossa Constituiçao Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a 

educação  à distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio 

de tecnologias diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a 

informação necessária para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa 

ação dê certo, contamos com sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção 

desse processo, sua observação (críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu 

empenho em organizar esse tempo para a realização das atividades apresentadas é o que 

garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos!             

O material poderá ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se 

prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando 

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É 

recomendado também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de 

prevenção da doença para que os familiares e amigos sejam constantemente lembrados 

quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 



 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

Vantagens e desvantagens dos biodegradáveis: 

 

O maior benefício destes materiais é a decomposição completa e bem mais rápida. Os 

produtos biodegradáveis contribuem para o não acúmulo de lixo no planeta. Porém, se 

por um lado eles contribuem para a redução de resíduos sólidos, por outro, os produtos 

biodegradáveis contribuem para o efeito estufa, pois, ao se degradarem eles liberam gás 

metano proporcional à velocidade de degradação, ou seja, quanto mais rápido o produto 

se decompõe mais gás ele libera no ar.  

Apesar das desvantagens, os produtos biodegradáveis ainda representam vantagens 

ambientais sobre os produtos convencionais. Estudos mostram que produtos com 

agentes biodegradáveis mais lentos podem ser acondicionados em aterros sanitários e o 

gás proveniente da decomposição pode ser utilizado para gerar calor e energia, 

impactando menos o meio ambiente.  

Os produtos biodegradáveis não são a melhor solução, mas, os avanços nas pesquisas 

podem contribuir para aprimorar as embalagens dos produtos biodegradáveis que 

utilizamos. Lembrando que antes do descarte é muito mais importante reduzir o 

consumo, dar preferência aos produtos com embalagens reutilizáveis e separar o “lixo 

que não é lixo” para reciclagem. 

 

Disponível em: http://www.pensamentoverde.com.br. Acesso em: 22 de maio de 2016.  

 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 
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1 – Identifique o objetivo do texto: 

a) Explicar sobre o processo de decomposição das embalagens plásticas.  

b) Apresentar os benefícios do consumo de produtos biodegradáveis.  

c) Recomendar as embalagens reutilizáveis e o descarte correto do lixo.  

d) Informar que os materiais biodegradáveis contribuem com o efeito estufa. 

 

 2 – Assinale a alternativa em que se percebe a utilização da comparação:  

a) “... quanto mais rápido o produto se decompõe mais gás ele libera no ar.”.  

b) “... os produtos biodegradáveis ainda representam vantagens ambientais sobre os 

produtos...”.  

c) “Os produtos biodegradáveis não são a melhor solução...”.  

d) “... dar preferência aos produtos com embalagens reutilizáveis...”.  

 

3 – O item abaixo em que o elemento destacado tem o seu valor semântico 

corretamente indicado nos colchetes é: 

a) “... biodegradáveis contribuem para o efeito estufa, pois, ao se degradarem...”. 

[consequência] 

b) “... à velocidade de degradação, ou seja, quanto mais rápido o produto...”. 

[retificação] 

c) “... impactando menos o meio ambiente.” [restrição] 

d) “... contribuir para aprimorar as embalagens dos produtos biodegradáveis...”. 

[finalidade] 

 

4 – Em “Apesar das desvantagens, os produtos biodegradáveis ainda representam 

vantagens ambientais sobre os produtos convencionais.”, o termo destacado 

poderia ser substituído por: 

a) Não obstante as 

b) Em consequência das 

c) Em virtude das  

d) Porquanto as 

 

5 – Em “embalagens reutilizáveis”, a parte sinalizada indica:  

a) retrocesso 

b) realce 

c) repetição 



d) congruência  

 

6 – “Porém, se por um lado eles contribuem para a redução de resíduos sólidos...”. 

O termo sublinhado, que introduz o segundo período do texto, estabelece com o 

período anterior uma relação de: 

a) causa 

b) alternância 

c) proporção 

d) adversidade  

 

7 – Não foi utilizado o seguinte termo para a retomada a palavra-chave 

“biodegradáveis”:  

a) embalagens biodegradáveis 

b) destes materiais 

c) eles 

d) produtos biodegradáveis  

                                                                       

Leia o Texto e responda as questões: 

Elefante 

 

 

A tromba do elefante tem duas funções, a de mão e a de nariz. 

A tromba chega ao chão e, em sua ponta, existem dois dedos que permitem ao elefante 

agarrar os alimentos e levá-los à boca. 

A tromba é um prolongamento do nariz e do lábio superior do elefante. 

Ele respira também pela tromba e isso faz com que ele, ainda com a tromba, consiga 

absorver água e depois descarregá-la na garganta e engolir. 

 

 8 – O assunto do texto é: 

a) o modo com que o elefante utiliza a tromba para se alimentar. 



b) as funções da tromba do elefante. 

c) o funcionamento da tromba na respiração do elefante. 

d) a absorção da água pelo elefante. 

 

 9 – A finalidade do texto é: 

a) emocionar o leitor. 

b) informar o leitor. 

c) formar uma opinião no leitor. 

d) divertir o leitor.  

 

10 – Identifique a que se referem os pronomes destacados a seguir: 

a) “[...] levá-los à boca.” 

______________________________________________________________________ 

 

b) “Ele respira também pela tromba e isso faz com que ele [...]” 

______________________________________________________________________ 

 

c) “[...] e depois descarregá-la na garganta e engolir.” 

_____________________________________________________________________ 

 

11-   Complete com MAL ou Mau 

 

       Dica:  MAL contrário de BEM 

                 MAU contrário de BOM 

 

a-) O quarto estava __________ arrumado. 

b-) A campanha foi _________organizada, por isso teve um  ________ resultado. 

c-) Ele deu um _______ conselho e eu fiquei ________ com isso. 

 

12- Complete com  ONDE ou AONDE: 

 

       Dica:  ONDE ideia de  lugar parado  

                AONDE ideia de movimento, destino      

 

a-) __________  esta? 



b-) Ei ! __________ você vai? 

c-) __________  você quer chegar? 

d-) Não sei ___________ fica esse endereço ? 

e-) _________ estão meus seguidores?    

Tipos de Sujeitos: 

Simples: 

Quando ele possui apenas um núcleo, sendo que este “núcleo” é a ideia principal dentro do 

sujeito: 

O dia está ensolarado. Como núcleo, temos a palavra dia. 

 

Composto: 

Quando possui mais de um núcleo: 

Pedro e Paulo são irmãos inseparáveis. 

 

Oculto: 

Neste caso, sabemos que ele existe, porém não está explícito na oração. A forma pela qual o 

reconhecemos é pela terminação verbal (desinência). 

Cheguei atrasada para o evento. 

A terminação -ei provém da primeira pessoa (EU) do pretérito perfeito do modo indicativo. 

Logo, sabemos que trata-se de um sujeito oculto referente à pessoa verbal já mencionada. 

 

Indeterminado: 

Quando ele não está expresso e não podemos reconhecê-lo nem pela terminação do verbo e 

nem pela identificação dos elementos aos quais o predicado se refere. 

Há, portanto, duas regras específicas para reconhecermos os casos de ocorrência: 

 

- Quando o verbo está na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome “se” 

funcionando como índice de indeterminação do sujeito: 

Precisa-se de funcionários competentes naquela empresa. 

 

- Quando o verbo está na terceira pessoa do plural: 

Falaram mal de você na reunião. 

 

Sujeito inexistente ou oração sem sujeito: 

Ocorre quando simplesmente não existe um elemento ao qual o predicado se refere. 



Especificamente neste caso, há regras mais complexas que o determina: 

Verbos que indicam fenômenos da natureza, como: nevar, chover, trovejar, relampejar. 

Está nevando muito na Suíça. 

 

Verbo haver nos sentido de Existir: 

Há muita corrupção na política. 

Na casa havia locais aconchegantes para o inverno. 

 

Verbo Fazer indicando: 

 

Tempo: 

Faz dois meses que não o vejo. 

 

Fenômeno da natureza: 

Fez noites frias no inverno passado. 

 

Verbo Ser indicando: 

 

Distância: 

Daqui a Anápolis são sessenta quilômetros. 

 

Tempo: 

Já é noite. 

Leia a tirinha abaixo e responda o que se pede: 

 

13: No 2º quadrinho há 3 orações: 

    Peixes comem insetos.      

https://1.bp.blogspot.com/-LSYB3Q4ZtzY/WcxLX50mf1I/AAAAAAAAEnA/uCKDEQVyRH8UIOcjsBBMguxCex_f3KyngCLcBGAs/s1600/TIRINHA.jpg


       Pássaros comem peixes.      

       Gatos comem pássaros. 

Identifique o sujeito das 3 orações 

 

  14. :  Os três sujeitos recebem a mesma classificação. Como se classificam os sujeitos 

acima? Justifique. 

R:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  15: Na fala da última tirinha: “Não quero saber essas coisas”, o sujeito da oração é: 

 

          (   ) simples       (   ) composto           (   ) indeterminado 

     

 Identifique o sujeito das orações abaixo e classifique-o 

 

16 :  Ninguém assumiu a culpa pelo vidro quebrado. 

            Sujeito: 

            Classificação: 

 

  17 :  Participaram da peça teatral os alunos formados pelo curso ministrado no Sesc. 

           Sujeito: 

            Classificação: 

 

 18 :  Dona Marta, cozinheira da escola há dois anos, e Seu Euclides, porteiro e vigia, 

serão contratados definitivamente. 

            Sujeito: 

            Classificação 

 

 19 :  Combinamos um passeio ciclístico para o último sábado de julho. 

            Sujeito: 



            Classificação: 

 

   20 :  Todos os dias, acordo cedo para caminhar pelas calçadas da represa. 

             Sujeito: 

             Classificação: 

 

 21 :  Vieram para a reunião os integrantes da banda e seus empresários. 

             Sujeito: 

             Classificação: 

  

 22: Complete as orações com o tipo de sujeito indicado entre parênteses: 

 

a) Amanhã, ____________ faremos a prova de Português.(simples) 

b) ______________ chegarão mais cedo. (composto) 

 c) ______________ trouxeram um presente para você. (composto) 

d) Na semana passada, __________________ prepararam uma festa surpresa para Marcelo. 

(simples) 

 

23: Leia a tira: 



 

 

Coloque, para os verbos desatacados: 

 

(1)   Sujeito indeterminado 

(2)   Oração sem sujeito 

(3)   Sujeito desinencial 

(4)   Sujeito simples 

(5)   Sujeito composto 

 

(    ) Uau! Finalmente as férias começaram! 

(    ) Há um momento de felicidade para todos. 

(    ) Estou sozinha em minha casa. 

(    ) “Meu pai e minha mãe conservaram-se grandes, temerosos, incógnitos”.   (G. Ramos) 

(    ) Trata-se de uma decisão inteligente. 

(    ) Faz mais de um mês que coisas estranhas acontecem naquela casa. 

(    ) Pediram silêncio. 

(    ) “Brincam na luz as belas borboletas” (Vinícius de Moraes) 

(    ) Naquela casa tocavam piano o pai, a mãe e o filho mais velho. 

https://2.bp.blogspot.com/-tr1mJxXv_Nc/WcxOv6cdKsI/AAAAAAAAEnM/Krrw7XOY5qEZ_Lylh7gvijEEhfcNNxH8ACEwYBhgL/s1600/formigas.bmp


(    ) Em nossa infância, íamos todos os finais de semana ao cinema. 

 

24:Assinale a alternativa correta: 

 

I. Mataram uma moça! – comentava-se dentro do salão. 

II-  Lá fora nevava muito forte. 

 

(a)  I – sujeito indeterminado, II – sujeito simples; 

(b) I – oração sem sujeito, II – oração sem sujeito; 

(c) I – sujeito indeterminado, II – oração sem sujeito; 

(d)  I – sujeito desinencial, II – oração sem sujeito; 

(e)    I – sujeito simples, II – sujeito desinencial. 

 

25: Leia o anúncio: 

 

 

 

 

a) Classifique o sujeito da oração “Precisa-se de cozinheira com pouca experiência.”  

 

R:_____________________________________ 

https://3.bp.blogspot.com/-66Obbxxnb74/WcxSm_AzhGI/AAAAAAAAEng/mE-EcuAaTmQbUxfHQIkGParRj6cb48dfACLcBGAs/s1600/an%C3%BAncio.bmp


 

26:Relacione as orações com os tipos de sujeito: 

a) ( ) Choveu muito ontem à noite. 

b) ( ) Cantar faz bem para a alma. 

c) ( ) As chaves e as malas da Joana já estão no carro. 

d) ( ) Não encontraram o culpado. 

e) ( ) Perdi o voo. 

 

I. Sujeito composto. 

II. Sujeito oculto. 

III. Oração sem sujeito. 

IV. Sujeito indeterminado. 

 

V. Sujeito simples. 

 

27: Assinale a única oração que não possui sujeito: 

a. (   ) Choveu tomate sobre ele.           b. (   ) Queixou-se da prova.                   

c. (   ) Havia saído o aluno.                    d. (   ) Neva muito n Europa 

 

28: Escreva nos parênteses: 

OSS -  para oração sem sujeito 

SC - para sujeito composto 

SS - para sujeito simples 

SI - para sujeito indeterminado 

SO -  para sujeito oculto 

 

(  ) Ontem fomos ao cinema 

(  )  Faz três anos ... 

(  )  São cinco horas. 



(  ) Vende-se casas. 

(  ) Pai e filho estão com dengue. 

(  ) Falaram mal de você. 

(  ) Júlia foi bem no ENEM. 

(  ) Os rapazes devem ser mais educados. 

(  ) Chovia muito. 

(  ) Amanheceu antes do horário previsto 

 

 

 

 

 

 

29: Leia a charge e responda as questões: 

 

 

 O mosquito “total flex”, dessa charge acima foi comparado a: 

  

A) barbeiro e caramujo quem também transmitem doenças. 

B) políticos e povo brasileiro 

C) veículos que usam álcool e gasolina 

D) insetos e aracnídeos 

E) aves e mamíferos 

 



 

30:  Os personagens dessa charge são: 

  

A) crianças de rua 

B) políticos brasileiros 

C) jovens universitários 

D) trabalhadores urbanos 

E) moradores de rua 

http://portugues-na-sala-de-aula.blogspot.com/2009/04/setima-questao-essa-charge-pode-

ser.html 
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