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Leia a tirinha a seguir e responda: 

 
Na oração “Detesto que contem piadas sujas na minha frente”, 

há uma oração subordinada, qual a classificação dessa? 

A  Oração subordinada substantiva completiva nominal 

B  Oração subordinada substantiva subjetiva 

C  Oração subordinada substantiva objetiva direta 

D  Oração subordinada substantiva apositiva 

E  Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

 

Observe a tirinha e faça o que se pede: 

 

a) No terceiro quadrinho há uma oração subordinada 

substantiva, encontre e a classifique: 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões: 

Cavalinha: planta boa para recuperar os minerais 

perdidos 
Cavalinha é uma planta medicinal de uso muito antigo - 

botanicamente esta planta é conhecida como Equisetum arvense e, 

em cada região, tem um nome interessante: rabo-de-cavalo, cola-

de-cavalo, milho-de-cobra, cauda-de-raposa, cana-de-jacaré, erva-

canudo ou lixa-vegetal são alguns desses nomes populares. 

A cavalinha é planta de brejo, que sempre dá e cresce em 

região onde a água fica acumulada, nos pântanos, na beira de lagos 

ou valas. Uns caniços verdes, durinhos, com gomos, que podem 

crescer até metro e meio de altura em algumas regiões, que bota 

folhas descabeladas a cada tanto. Lembra o bambu, mas não é. 

Também lembra as caninhas de pescar, que são taquarinhas de 

brejo aqui e ali. 
Alice Branco. Disponível em: <https://www.greenme.com.br>. (Fragmento). 

 

a) No trecho “[...] sempre dá e cresce em região onde a 

água fica acumulada, nos pântanos, na beira de lagos ou 

valas.”. Identifique o referente do pronome relativo em 

destaque nessa parte: 

b) No trecho: “A cavalinha é planta de brejo, que sempre 

dá e cresce em região [...]”. Aponte o pronome relativo, 

presente nesse trecho. Em seguida, indique o seu 

antecedente: 

 

Leia o poema abaixo de Manuel Bandeira e faça o que se 

pede: 
Momento num café  

Quando o enterro passou 

Os homens que se achavam no café 

Tiraram o chapéu maquinalmente 

Saudavam o morto distraídos 

Estavam todos voltados para a vida 

Absortos na vida 

Confiantes na vida. 

Um no entanto se descobriu num gesto largo e demorado 

Olhando o esquife longamente 

Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade 

Que a vida é traição 

E saudava a matéria que passava 

Liberta para sempre da alma extinta. 

[Estrela da manhã] 
 

No trecho “Quando o enterro passou/ Os homens que se 

achavam no café/ Tiraram o chapéu maquinalmente”, a 

oração “que se achavam no café” é classificada como: 

 

IFAL (ADAPTADA): 
Mário Quintana 

Eu queria trazer-te uns versos muito lindos 

Eu queria trazer-te uns versos muito lindos 

colhidos no mais íntimo de mim… 

Suas palavras 

seriam as mais simples do mundo, 

porém não sei que luz as iluminaria 

que terias de fechar teus olhos para as ouvir… 

Sim! Uma luz que viria de dentro delas, 

como essa que acende inesperadas cores 

nas lanternas chinesas de papel! 

Trago-te palavras, apenas… e que estão escritas 

do lado de fora do papel… Não sei, eu nunca soube o que 

dizer-te 

e este poema vai morrendo, ardente e puro, ao vento 

da poesia… 

como 

uma pobre lanterna que incendiou! 
 

Dos versos abaixo, assinale apenas aquele que possui uma 

oração subordinada adjetiva: 

A  “porém não sei que luz as iluminaria” 

B  “Trago-te palavras, apenas” 

C  “como essa que acende inesperadas cores” 

D  “e este poema vai morrendo” 

E  “Eu queria trazer-te uns versos muito lindos” 

 
GABARITO: 
1-C 

2-a) Oração subordinada substantiva predicativa 

3-a) Pronome relativo: onde / referente: região 

b) Pronome relativo: que / antecedente: planta do brejo 

4- Oração subordinada adjetiva restritiva. 

5-C 
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