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Atividade do plantão
1- “Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais.” A oração destacada é:
a) substantiva completiva nominal
b) substantiva objetiva indireta
c) substantiva predicativa
d) substantiva objetiva direta
e) substantiva subjetiva
Justifique sua resposta.
2- “Estou seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida.”
A oração em destaque é substantiva:
a) objetiva indireta
b) completiva nominal
c) objetiva direta
d) subjetiva
e) apositiva
Explique o porquê.
3- Há oração subordinada substantiva apositiva em:
a. Na rua perguntou-lhe em tom misterioso: onde poderemos falar à vontade?
b. Ninguém reparou em Olívia: todos andavam como pasmados.
c. As estrelas que vemos parecem grandes olhos curiosos.
d. Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito: não admira que ela me preferisse.
e. Sempre desejava a mesma coisa: que a sua presença fosse notada.
Justifique sua resposta.
4- Qual o período em que há oração subordinada substantiva predicativa?
a) Meu desejo é que você passe nos exames vestibulares.
b) Sou favorável a que o aprovem.
c) Desejo-te isto: que sejas feliz.
d) O aluno que estuda consegue superar as dificuldades do vestibular.
e) Lembre-se de que tudo passa nesse mundo.
Explique o porquê.
5- Há no período uma oração subordinada adjetiva:
a) Ele falou que compraria a casa.
b) Não fale alto, que ela pode ouvir.
c) Vamos embora, que o dia está amanhecendo.
d) Em time que ganha não se mexe.
e) Parece que a prova não está difícil.
Por que ela é adjetiva?
6- Nos trechos: “… não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio e um ou dois
minutos de prazer” e “Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras”. A palavra “que” está introduzindo,
respectivamente, orações:
a. subordinada substantiva subjetiva, subordinada substantiva objetiva direta
b. subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva objetiva direta

c. subordinada substantiva subjetiva, subordinada substantiva predicativa
d. subordinada substantiva completiva nominal, subordinada adjetiva explicativa
e. subordinada adjetiva explicativa, subordinada substantiva predicativa
Justifique sua resposta.
7- Assinale a alternativa que apresenta um período composto onde uma das orações é subordinada adjetiva:
a. “… a nenhuma pedi ainda que me desse fé: pelo contrário, digo a todas como sou”.
b. “Todavia, eu a ninguém escondo os sentimentos que ainda há pouco mostrei.”
c. “… em toda a parte confesso que sou volúvel, inconstante e incapaz de amar três dias um mesmo objeto”.
d. “Mas entre nós há sempre uma grande diferença; vós enganais e eu desengano.”
e. ” - Está romântico!… está romântico… - exclamaram os três…”
Classifique essa oração adjetiva.
8- No período “Todos tinham certeza de que seriam aprovados”, a oração destacada é:
a) substantiva objetiva indireta
b) substantiva completiva nominal
c) substantiva apositiva
d) substantiva subjetiva
e) n.d.a
Justifique sua resposta.
9- Marque a opção que contém oração subordinada substantiva completiva nominal:
a. “Tanto eu como Pascoal tínhamos medo de que o patrão topasse Pedro Barqueiro nas ruas da cidade.”
b. “Era preciso que ninguém desconfiasse do nosso conluio para prendermos o Pedro Barqueiro.”
c. “Para encurtar a história, patrãozinho, achamos Pedro Barqueiro no rancho, que só tinha três divisões: a sala,
o quarto dele e a cozinha.”
d. “Quando chegamos, Pedro estava no terreiro debulhando milho, que havia colhido em sua rocinha, ali perto.”
e. “Pascoal me fez um sinalzinho, eu dei a volta e entrei pela porta do fundo para agarrar o Barqueiro pelas
costas.”
Justifique sua resposta.
10- As orações subordinadas substantivas possuem valor de um substantivo e classificam-se de acordo com a
função sintática que exercem numa frase. Relacione as colunas abaixo de acordo com a classificação de cada
uma.
(1) Oração Subordinada Substantiva Apositiva
(2) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta
(3) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal
( ) Tinha certeza de que ele me amava.
( ) Dei-lhe um conselho: que não fosse embora.
( ) Lembrei-me de que ele não presta.
O item que possui a seqüência correta é:
a) 2 – 1 – 3
b) 1 – 2 – 3
c)
3–2–1
d) 2 – 3 – 1
e) 3 - 1 – 2
11- O período abaixo possui uma oração subordinada substantiva. Leia com bastante atenção e marque o item que
corresponde à classificação correta dessa oração.
“Ninguém percebeu que eu não gosto de futebol.”
a)
Objetiva Direta
b)
Completiva Nominal
c)
Apositiva
d)
Predicativa

e)
Objetiva Indireta
Justifique sua escolha.
12- A conjunção se é conjunção subordinativa integrante (introduzindo oração subordinada substantiva objetiva
direta) em qual das orações seguintes.
a) A federação arroga-se o direito de cancelar o jogo.
b) O aluno fez-se passar por doutor.
c) Precisa-se de pedreiros.
d) Não sei se o vinho está bom.
13- A opção em que a oração subordinada pode ser considerada adverbial condicional é:
a) Desde que o vi, me apaixonei.
b) Desde que tenho muito trabalho hoje, não poderei sair.
c) Permanecerei aqui, desde que você permaneça.
d) Diga-me se a proposta lhe interessa.
e) Falou sem que nos convencesse.
14- As orações subordinadas adverbiais estão classificadas. Assinale a alternativa cuja classificação esteja errada:
a) “Nunca chegará ao fim por mais depressa que ande.” (oração subordinada adverbial concessiva)
b) “Era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando a
finados.” (oração subordinada adverbial consecutiva).
c) Mesmo que faça calor, não poderemos nadar. (oração subordinada adverbial concessiva)
d) Ela era tão medrosa, que não saía de casa. (oração subordinada adverbial comparativa)
e) Se tudo correr bem, levar-te-ei à Europa. (oração subordinada adverbial condicional)
Classifique-a adequadamente.
15- No período: "Era tal a serenidade da tarde, que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando a
finados.", a segunda oração é:
a) subordinada adverbial causal
b) subordinada adverbial consecutiva
c) subordinada adverbial concessiva
d) subordinada adverbial comparativa
e) subordinada adverbial subjetiva

