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Atividade do plantão
1) Transforme o segmento em destaque numa oração subordinada substantiva. Observe o modelo:
Nós pedimos silêncio.
Nós pedimos que fizessem silêncio.
a) Todos desculparam sua falha.
b) Cremos na sua honestidade.
c) Desagradou-nos a visita de Manuela.
d) Seria reprovável sua desistência da luta.
e) Seu grande medo era o grito daquele menino.
f) Quero garantias de seu envolvimento com o trabalho.
2) Sublinhe e classifique as orações subordinadas das sentenças a seguir:
a) O importante é que todos estejam aqui bem cedo.
b) É importante que todos estejam aqui bem cedo.
c) Todos nos pediram que trouxéssemos as crianças também.
d) Nunca me esqueci de que você me traíra.
e) Tenho aversão a que me critiquem.
f) O jovem advogado persuadiu o acusado de que a causa ainda não estava perdida.
g) Começou a parecer-me que a primeira impressão não tinha sido justa.
h) Confesso-lhe que me detive alguns minutos olhando-o fascinado.
i)

Parece que vai chover hoje à noite.

j)

Por favor, Cláudio, necessito de que me ouças.

k) Vou lhe contar uma coisa: que você está com as calças rasgadas.
3) Complete os períodos com orações subordinadas substantivas adequadas. Use o tema “trabalho” e em seguida,
classifique-as:
a) É necessário
b) Logo notei
c) Comentava-se

d) Informo você
e) Bastaria
f) A verdade é
g) Ela estava ansiosa
h) Quero saber apenas uma coisa
i)

Esse comentário nos trouxe a impressão

j)

Convém

k) O fato é
5) Marque (V) para as afirmações verdadeiras, e (F) para as afirmações falsas. Quando responder (F), dê a resposta
correta.
a) ( ) Dos períodos “A grande falha da República é suprimir a corte, mantendo os cortesãos” e “ É preciso que o
autor receba com igual modéstia os elogios e as críticas que fazem de suas obras”, ambas as frases destacadas são
subordinadas substantivas.
b) ( ) Em “O orador encareceu a necessidade de sermos amantes da paz”, a oração destacada é subordinada
substantiva objetiva indireta.
c) ( ) Em "O maior dos mandamentos é este: amar o próximo", a oração em destaque classifica-se como substantiva
apositiva.
d) ( ) A oração subordinada substantiva objetiva indireta e a subordinada substantiva completiva nominal são
sempre iniciadas por preposição.
6) Sublinhe e classifique as orações subordinadas:
a) A verdade é que ele não gosta do emprego.
b) O chefe fez questão de que nos retirássemos.
c) Ele sempre queria a mesma coisa: que a sua presença fosse notada.
d) Ninguém duvidava de que ele seria demitido.
e) Sabemos que o senhor é um funcionário esforçado.
f) É preciso que o salário seja aumentado.
g) Os funcionários esperavam que o trabalho fosse reconhecido.

