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Atividade do plantão
1. As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas, exceto qual?
Explique.
a) Decidiu-se que o petróleo subiria de preço.
b) É muito bom que o homem, vez por outra, reflita sobre sua vida.
c) Ignoras quanto custou meu relógio?
d) Perguntou-se ao diretor quando seríamos recebidos.
e) Convinha-nos que você estivesse presente à reunião
2. As orações subordinadas substantivas sempre se iniciam com as conjunções integrantes “que” ou “se”. Sabendo
disso, procure completar o sentido das orações que seguem, classificando-as conforme a função exercida pela
própria subordinada:
a) Sabe-se que
b) Esperava-se que
c) Queremos que
d) Desejo que
e) Todos declararam que
f) Alguns acharam que
g) Comentava-se que
h) Decidiu-se que
3. Acerca das orações expressas abaixo, procure explicitar todo seu conhecimento, dividindo-as em oração principal,
bem como encontrando e classificando a subordinada:
a) Desejo que você tão logo regresse ao trabalho.
b) Espera-se que melhores dias hão de vir.
c) Queremos que você obtenha um bom resultado no concurso.
d) Disseram que as provas seriam canceladas pela instituição.
e) Pretende-se que Beatriz tão logo volte para casa.
f) Decidiu-se que ela não mais faria parte da equipe.
4. Por certo, os conhecimentos de que dispõe acerca das orações subordinadas, em especial as subjetivas e as
objetivas diretas, são suficientes para você demarcar as diferenças que há entre ambas. Assim sendo, explicite tal
diferença, citando um exemplo de cada uma delas.

5. Classifique as orações a seguir:
a) Deduzo que a encomenda ainda não chegou.
b) É claro que vamos viajar nas férias.
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Só não funciona como sujeito da oração principal a subordinada da alternativa? Explique.
É claro que eles virão.
Acontece que ela mentiu.
Sabe-se que é um golpe de mestre.
O fato é que tudo morre.
Pelo visto, parece que vai chover muito.

7.
a)
b)
c)
d)
e)

Há oração subordinada substantiva subjetiva em? Explique.
Veja se está tudo em ordem.
Pergunta quem era aquela jovem.
Que ele não compareceu, todos souberam.
É necessário que tenhamos muita paciência.
Ainda não sei se chegaremos a tempo.

8. “Parecia que a ventania queria levar a cidade.” No período, classifique as orações.
9. “Nem sempre se professou que a terra fosse redonda.” No texto, classifique as orações.
10. Na frase: “Aposto que você nunca colou nas provas.”, a subordinada é? Por quê?

