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A velhinha contrabandista 
Todos os dias uma velhinha atravessava a ponte entre dois 

países, de bicicleta e carregando uma bolsa. E todos os dias era 

revistada pelos guardas da fronteira, à procura de contrabando. Os 

guardas tinham certeza que a velhinha era contrabandista, mas 

revistavam a velhinha, revistavam a sua bolsa e nunca 

encontravam nada. Todos os dias a mesma coisa: nada. Até que 

um dia um dos guardas decidiu seguir a velhinha, para flagrá-la 

vendendo a muamba, ficar sabendo o que ela contrabandeava e, 

principalmente, como. E seguiu a velhinha até o seu próspero 

comércio de bicicletas e bolsas. 
A velhinha contrabandista. 

 

1. Assinale a opção que classifica corretamente a oração 

sublinha em “Os guardas tinham certeza de que a velhinha 

era contrabandista. 

A  Oração subordinada substantiva subjetiva 

B  Oração subordinada substantiva objetiva indireta 

C  Oração subordinada substantiva completiva nominal 

D  Oração subordinada substantiva objeto direto 

E  Oração subordinada substantiva predicativa 

 

2. Esta estrada onde moro, entre duas voltas do caminho, 

Interessa mais que uma avenida urbana. 

Nas cidades todas as pessoas se parecem. 

Todo mundo é igual. Todo mundo é toda a gente. 

Aqui, não: sente-se bem que cada um traz a sua alma. 

Cada criatura é única.[...] 
Estrada. Manuel Bandeira. 

 

Assinale abaixo a classificação do termo em destaque na 

oração “Todo mundo é toda a gente./ Aqui, não: sente-se 

bem que casa um traz a sua alma. 

A Oração subordinada substantiva subjetiva. 

B Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

C Oração subordinada substantiva completiva nominal 

D Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

E Oração subordinada substantiva apositiva. 

 

3.  

 
Identifique no primeiro quadrinho uma oração 

subordinada substantiva e classifique-a. 

 

 

 

 

4.  

 
Identifique e assinale, respectivamente, a classificação das 

orações subordinadas substantivas que são empregadas 

na tirinha acima. 

A  Objetiva direta e Objetiva indireta 

B  Subjetiva e predicativa. 

C  Completiva nominal e subjetiva 

D  Subjetiva e objetiva direta. 

E  Subjetiva e completiva nominal. 

 

5. Assinale o período em que há uma oração subordinada 

substantiva apositiva. 

A  Não me disseram onde tu moravas. 

B  Agora já sei onde Maria passa as férias. 

C  Fernanda tinha um grande sonho: que o dia do seu 

casamento chegasse. 
D  Nosso desejo era que ele aceitasse o presente. 
E  Meu pai insiste em que eu estude medicina. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO  
1. C 

2. A 

3. “que só funcionamos no horário comercial” – Objetiva 

direta 

4. D 

5. C 
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