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EXERCÍCIOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Orações Subordinadas Reduzidas 

 

1) Transforme as orações subordinadas adverbiais na oração subordinada adverbial reduzida solicitada: 

 

A) Assim que chegou ao salão de beleza, pediu uma maquiagem leve.  

 

a) DE INFINITIVO:  

b) DE GERÚNDIO:  

c) DE PARTICÍPIO: 

 

B) Se me pedir atenção, conversarei contigo com muito prazer.  

 

a) DE INFINITIVO:  

b) DE GERÚNDIO:  

c) DE PARTICÍPIO:  

 

C) Já que terminou as tarefas, foi descansar na casa da amiga Suzana.  

 

a) DE INFINITIVO:  

b) DE GERÚNDIO:  

c) DE PARTICÍPIO:  

 

D) Quando construiu riqueza, continuava ainda andando de ônibus.  

 

a) DE INFINITIVO:  

b) DE GERÚNDIO:  

c) DE PARTICÍPIO:  

 

E) Caso limpe o quarto, ganhará uma surpresa pelo esforço!  

 

a) DE INFINITIVO:  

b) DE GERÚNDIO:  

c) DE PARTICÍPIO:  

 

2) Transforme a oração reduzida de infinitivo numa oração desenvolvida: 

 

a) É necessário perdoar as injúrias. → É necessário que se perdoe. 

b) É útil estudar as lições. 

c) É preciso respeitar a velhice. 

d) É necessário prevenir os abusos. 

e) É indispensável cultivar os campos. 

f) Cumpre saudar as pessoas conhecidas. 
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3) As orações em destaque são substantivas reduzidas de infinitivo. Numere-as, de acordo com o indicado: 

 

(1) subjetiva            

(2) objetiva direta    

(3) objetiva indireta 

(4) completiva nominal             

(5) predicativa                           

(6) apositiva                                

 

(   ) Aconselharam-me a desfazer o noivado. 

(   ) Todos conheciam a mania de Laura: empenhar joias. 

(   ) Depende de V. Sª. libertar esses presos. 

(   ) Um de seus passatempos é colecionar selos. 

(   ) Parti com a doce esperança de encontrar meu amor. 

(   ) Lamento ter perdido essa oportunidade. 

 

4) Sublinhe as orações reduzidas e classifique-as: 

 

a) Espero tomar uma decisão ainda hoje. 

b) Ele tinha interesse em marcar mais pontos. 

c) Havia muitas pessoas trabalhando no campo. 

d) Foi o último a sair. 

e) É necessário convencer meu pai. 

f) Andando depressa, chegará mais cedo. 

g) Terminado o jogo, os homens voltaram para casa. 

h) Foram punidas, por falarem muito. 

i) Sem estudar, não será aprovado. 

j) Sabendo que seria preso, ainda assim saiu na rua. 

 

5) Fazer páginas 35 e 36 da apostila e tarefas 12 e 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA SORTE! 


