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Atividade do plantão
1. Classifique as orações destacadas:
a. “Ficou ali , até que as sombras foram tomando conta das coisas”.
b. “Como falavam muito alto, as pessoas se entendiam facilmente”.
c. “Continuaria a sustentar a Mocinha, contanto que ela procedesse direito, vivesse calma na gaiola e na moral.” (G.
Ramos)
d. À proporção que a escavação descia, a unidade ia-se acabando aos poucos.
e. Como não sabia falar direito, ia balbuciando expressões complicadas.
f. Fez-lhe sinal que se calasse.
g. Como estava triste, isolou-se do grupo.
h. Tudo saiu conforme havíamos previsto.
i. O lavrador volta para casa quando o sol se põe.
j. O investigador foi mais esperto que o ladrão.
k. Mentiram para mim, como pude constatar.
l. Semeie hoje para que colha bons frutos no amanhã .
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. Classifique as orações subordinadas substantivas de acordo com o código:
(OI) objetiva indireta
(CN) completiva nominal
a) (
b) (
c) (
d) (
e) (
f) (
g) (
h) (

) Tenho a certeza de que ele ajudará seu irmão.
) Cláudia agarrava-se loucamente à esperança de que Paulo voltaria.
) Eles agora se convenceram de que o estudo é indispensável.
) Eles agora estão convencidos de que o estudo é indispensável.
) A mãe da menina lembrou-se de que o relógio estava atrasado.
) Quem duvida de que existe um pote de ouro atrás do arco-íris?
) Estava convencido de que todos os habitantes da cidade eram ruins.
) Essas ocorrências servem para prevenir a população de que não estamos seguros.

4. Complete os períodos com orações subordinadas substantivas adequadas e 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. Explique a diferença de sentido entre as orações adjetivas abaixo.
Os alunos que estudaram fizeram boa avaliação.
Os alunos, que estudaram, fizeram boa avaliação.

