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1. Leia a tirinha abaixo e responda à questão que segue. 

 

 
Em “Vou lhe dar algo que os gatos adoram, Garfield”, 

temos um período composto por subordinação. Assinale 
abaixo a opção correta quanto à classificação dessa oração. 

A  Oração subordinada substantiva subjetiva 

B  Oração subordinada adjetiva 

C  Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

D  Oração subordinada adverbial. 

E  Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

 

2. Leia o texto abaixo e responda o que se pede. 

 

Os tatus brancos 
Foi na época em que os bandeirantes desbravavam os 

sertões de Minas Gerais, em busca de ouro. Um grupo desses 

aventureiros ficou perdido numa região onde havia muitas fumas e 

cavernas. Um velho sertanejo, que o acompanhava, falou, então, 

sobre o 5º desaparecimento misterioso de gente das bandeiras 

anteriores. Durante a noite, muitos homens tinham sumido, sem 

deixarem vestígios. Tinham sido vítimas dos Tatus Brancos, índios 

vampiros, que moravam em cavernas daquela região, e que só 

saíam à noite para atacar os viajantes.  
SANTOS, T. Miranda. “Lendas e mitos do Brasil”. 9. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1985. p. 85. 

 
 
 
 
 
 
 
 

No trecho “Um grupo desses aventureiros ficou perdido 
numa região onde havia muitas fumas e cavernas”, o 
pronome relativo em destaque pode ser alterado por: 

A  No qual 

B  No qual 

C  Em que 

D  Com que 

E  De que 

 

3. Ainda sobre o texto acima responda:  

No trecho “[...] que moravam em cavernas daquela região”, 
o pronome relativo que retoma: 

A  Os tatus brancos 

B  Os sertões de Minas Gerais 

C  Os viajantes 

D  Índios vampiros 

E  Cavernas. 

 

4. PUC -SP (ADAPTADA) 

 

Em: “E há poetas míopes que pensam que é o arrebol”. Os 
termos destacados introduzem, respectivamente: 
 

A  Oração subordinada substantiva subjetiva e 
subordinada substantiva indireta. 

B  Oração subordinada adjetiva e substantiva subjetiva 

C  Oração subordinada substantiva completiva nominal e 
subordinada objetiva indireta 

D  subordinada adjetiva e subordinada substantiva 
objetiva direta. 

E  subordinada adjetiva restritiva e subordinada adjetiva 
explicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

 
1- B 
2- A) – C- em que 
3- D 
4- D 
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