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EXERCÍCIOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1) Assista a videoaula disponível no site do colégio. 

 

2) Identifique as orações subordinadas substantivas e classifique-as. 

 

a) Os sem-terra reivindicam que sejam distribuídas terras para plantio. ____________________________ 

b) O problema é que você é egoísta.     ____________________________ 

c) Os responsáveis autorizaram que os menores entrassem.  ____________________________ 

d) Só as crianças não tinham receio de que entrassem.   ____________________________ 

e) Seus pais só querem uma coisa: que você volte pra casa.  ____________________________ 

f) É necessário que tenhamos autocontrole.    ____________________________ 

g) A novidade é que ele voltou.      ____________________________ 

h) Esperamos que você termine a lição.     ____________________________ 

i) Convém que você venha logo.      ____________________________ 

j) Tenho certeza de que venceremos o campeonato.   ____________________________ 

k) A maior de todas as descobertas do marido era que a mulher o traía. ____________________________ 

 

3) Procurando se ater ao código ora exposto, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 

a – (A) oração subordinada objetiva direta 

b – (B) oração subordinada completiva nominal 

c – (C) oração subordinada objetiva indireta 

d – (D) oração subordinada subjetiva 

e – (E) oração subordinada predicativa 

 

(     ) Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. 

(     ) Chegamos à conclusão de que nosso passeio não acontecerá. 

(     ) O problema é que não confio em você. 

(     ) O barulho constante não permite que os moradores vivam tranquilos. 

(     ) Decidiu-se que as novas mercadorias teriam um novo valor. 

 

4) Fazer os exercícios das páginas 49 a 54 da apostila. 

 

5) Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações subordinadas substantivas: 

 

a) (    ) Meu desejo é que haja paz. 

b) (    ) Meu desejo é um só: que haja paz! 

c) (    ) Convém que haja paz. 

d) (    ) Necessito de que haja paz. 

e) (    ) Eu acho que necessitamos de paz. 

 

I. Oração Subordinada Substantiva Subjetiva 

II. Oração Subordinada Substantiva Predicativa 

III. Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta 

IV. Oração Subordinada Substantiva Apositiva 

V. Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta. 
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6) Sublinhe as orações subordinadas adverbiais abaixo e relacione as colunas de acordo com a classificação 

adequada: 

 

a) (   ) Visto que ninguém atendia ao telefone, resolveu ir pessoalmente. 

b) (   ) Seu medo foi tamanho que deixou cair os pratos. 

c) (   ) Caso não atenda, deixe recado. 

d) (   ) Embora não conhecesse ninguém, viajou com o grupo. 

e) (   ) Tenho dormido menos do que gostaria. 

f) (   ) Segundo contava o livro, todos foram enterrados atrás da igreja. 

g) (   ) Levarei almofadas para que você se sinta mais confortável. 

h) (   ) Quanto mais durmo, mais sinto sono. 

i) (   ) Enquanto eu descansava, ele limpou toda a casa. 

 

I. Comparativa 

II. Final 

III. Causal 

IV. Temporal 

V. Consecutiva 

VI. Proporcional 

VII. Conformativa 

VIII. Condicional 

IX. Concessiva 

 

7) Identifique e classifique as orações subordinadas abaixo: 

 

a) O médico, especializado em oftalmologia, diagnosticou a doença. ____________________________ 

b) Já que estou de carro, posso lhe dar uma carona.   ____________________________ 

c) Ela me convenceu de que eu estava errado.    ____________________________ 

d) Tenho medo de que você não volte.     ____________________________ 

e) É um filme que emociona.      ____________________________ 

f) Você será aprovado, porque estudou muito.    ____________________________ 

g) Eu me comportei tão bem que pude passear no parque.   ____________________________ 

h) Caso necessite de maiores informações, envie um e-mail para o responsável. _________________________ 

i) Fui aprovada, embora não tenha estudado muito.   ____________________________ 

j) Compramos as passagens a fim de que pudéssemos viajar logo. ____________________________ 

k) Meu esposo, que sempre me apoiou, merece todo meu amor.  ____________________________ 

l) Gosto de ver o galo cantando de manhã.    ____________________________ 

m) Pedro, que era advogado, chegou para defendê-lo das acusações. ____________________________ 

n) Acreditávamos realmente que você colaborasse durante a pesquisa. ____________________________ 

o) A família estava certa de que Carlos chegaria para a comemoração. ____________________________ 

p) O meu desejo era que todos comparecessem à reunião.  ____________________________ 

q) Foi confirmado que você participou na entrevista aos candidatos. ____________________________ 

r) A solução mais viável é que os funcionários desistam em permanecer com a greve. ____________________ 

 

8) Fazer as tarefas 12 e 13 da apostila. 

 

 Lembrete: Ler o livro paradidático solicitado. 

 

 

 

BOA SORTE! 


