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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 ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
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. _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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j) Por favor, Cláudio, necessito de que me faças um favor. ___________________________________
___________________________________________________________________________________
k)Vou lhe contar uma coisa: você está com as calças rasgadas. ________________________________
___________________________________________________________________________________
3) Observe as seguintes orações:
a) Ele falou: eu o odeio.
b) Não preciso de você: sei viver sozinho.
c) Sabendo que havia um grande estoque de roupas na loja, quis ir vê-las: era doida por vestidos novos.
d) Havia apenas um meio de salvá-la: falar a verdade.
e) Fez três tentativas, aliás, quatro. Nada conseguiu.
4. Qual(quais) dela(s) podemos classificar como subordinada substantiva apositiva?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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. (PUC-SP)
a) Indique a alternativa correta no que se refere ao sujeito da oração: “Da chaminé da usina subiam para
o céu nuvens de fumaça”.
a) Simples, tendo por núcleo chaminé
b) Simples, tendo por núcleo nuvens
c) Composto, tendo por núcleo nuvens de fumaça
d) Simples, tendo por núcleo fumaçaª
e) Simples, tendo por núcleo usina
b) Utilizando a mesma oração, classifique os demais termos.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7. (ALFENAS) - Em todas as sentenças abaixo, aparece, também empregado o verbo haver. Assinale a
alternativa em que o emprego desse verbo contraria a norma culta da língua.
a) Hão de existir projetos a estudar, na estruturação da novela
b] Há inúmeros casos sem solução na justiça.
c) No futuro, haverá robôs para realizar projetos artísticos, acredita o ator
d) Se houvesse resultados previsíveis, a pesquisa do IBOPE seria outra
e) Deveriam haver mais programas científicos na televisão.
8. (FUVEST) – Reescreva as orações abaixo, substituindo em cada uma o pronome de 1ª pessoa pelo de
3ª
a)
“... ás vezes me repreendia...”
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b)

“... porque me negara uma colher de doce...”

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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9.
(Santa Casa – SP) Examine as três frases abaixo.
I – As questões de física são difíceis
II – O examinador deu uma entrevista ao repórter do jornal
III – O candidato saiu do exame cansadíssimo.
Os predicados assinalados nas três frases são:
a) Verbo-nominal, nominal e verbal
b) Nominal, verbal e verbo-nominal
c) Todos nominais
d) Todos verbais
e) Todos verbo-nominais
10.
Classifique sintaticamente os pronomes em negrito justificando seu emprego.
“Na volta, os que se lembravam dela queriam notícias, e eu dava-lhas, como se acabasse de viver com
ela...”
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11.

Classifique os sujeitos das orações abaixo justificando sua opção.

a)

Anoiteceu, olho o céu e vejo como é bom!

___________________________________________________________________________________
b)

Corre-se muito, vive-se pouco.

___________________________________________________________________________________
c)

Ela deitou, seu calor se espalhava.

___________________________________________________________________________________
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