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Atividade do plantão
1. Os períodos que seguem são todos compostos por subordinação. Identifique as orações e classifique-as.
a. O engenheiro, que é um especialista, não eliminou as rachaduras da casa.
b. Assim que deu o sinal, os alunos saíram para o pátio.
c. É necessário que todos tenham consciência da importância do voto.
d. A paralisia infantil, que é evitada com vacinações, atinge principalmente s crianças pobres.
e. A mulher trabalhava todos os dias para que os filhos estudassem.
f.

Muitas pessoas são julgadas por crimes que não cometeram.

g. Eu entendi o significado do filme quando ouvi a sua explicação.
h. O professor queria que a resposta fosse curta.
i.

Minha avó tricotava na cadeira de balanço enquanto os netos brincavam com os coloridos novelos de lã.

j.

O casal adiou a data do casamento conforme o pedido dos pais.

k. A História do Brasil apresenta muitos exemplos de negros e índios que lutaram pela justiça.
l.

O delegado não deixou o plantão porque pressentia a rebelião dos presos.

m. O pai saiu triste de casa como quem não voltaria mais.
n. Embora toda a Europa estivesse assustada, as grandes potências continuavam construindo usinas nucleares.
2. Os períodos que seguem são mistos. Identifique as orações e classifique-as.
a. Havia dúvidas de que ele não era honesto, pois sua conduta deixava as pessoas incrédulas de que houvesse
sinceridade nos seus objetivos.
b. Chegou ao patrão e pediu-lhe que o pagamento do salário ocorresse no dia certo.
c. Eu pedia para ele que deixasse de milongas e fosse estudar.
d. O gado secava e os homens fugiam daquele sol bravo que enxugava até as lágrimas.
e. Limpou a casa, organizou o jantar e preparou a mesa como ele gostava.
3. Crie uma frase para cada oração adverbial utilizando o verbo “resistir”.

