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1. Leia a tirinha a seguir para responder ao que se pede. 

 
Na oração “Acho que exagerei”, há uma oração 

subordinada. Qual é a classificação dela? 

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. 

 

2. Observe a tirinha e faça o que se pede. 

 
 

Nos quadrinhos um e dois, aparece a sentença “Sonhos são 

como castelos de areia que se desfazem ao sabor das 

ondas”. Determine o tipo de oração apresentado no 

fragmento destacado. 

 

3. Leia o trecho da canção Você é Linda, de Caetano Veloso, 

exposto abaixo, para responder à questão. 

 

A sua coisa é toda tão certa 

Beleza esperta 

Você me deixa a rua deserta 

Quando atravessa 

E não olha pra trás 

 

Linda 

E sabe viver 

Você me faz feliz 

Esta canção é só pra dizer e diz 

 

Você é linda 

Mais que demais 

Vocé é linda sim 

Onda do mar, do amor 

Que bateu em mim 
              Caetano Veloso.  

 

No trecho "Você me deixa a rua deserta / Quando 

atravessa”, a oração sublinhada é uma 

A  subordinada substantiva subjetiva. 

B  subordinada adjetiva restritiva. 

C  subordinada adverbial final. 

D  subordinada adverbial temporal. 

E  subordinada substantiva objetiva direta. 

 

4. Leia o trecho do romance O cortiço, de Aluísio Azevedo, 

e faça o que se pede. 

 
Os Cabeças-de-Gato assomaram afinal ao portão. Uns cem 

homens, em que se não via a arma que traziam. Porfiro vinha na 

frente, a dançar, de braços abertos, bamboleando o corpo e dando 

rasteiras para que ninguém lhe estorvasse a entrada. Trazia o 

chapéu à ré, com um laço de fita amarela flutuando na copa. 

- Aguenta! Aguenta! Faz frente! clamavam de dentro os 

Carapicus. 

E os outros, cantando o seu hino de guerra, entraram e 

aproximaram-se lentamente, a dançar como selvagens. 

As navalhas traziam-nas abertas e escondidas na palma da 

mão. 

Os Carapicus enchiam a metade do cortiço. Um silêncio 

arquejado sucedia à estrepitosa vozeria do rolo que findara. Sentia-

se o hausto impaciente da ferocidade que atirava aqueles dois 

bandos de capoeiras um contra o outro. E, no entanto, o sol, único 

causador de tudo aquilo, desaparecia de todo nos limbos do 

horizonte, indiferente, deixando atrás de si as melancolias do 

crepúsculo, que é a saudade da terra quando ele se ausenta, 

levando consigo a alegria da luz e do calor. 
          Aluísio Azevedo. O Cortiço. 

 

a)  No trecho “Porfiro vinha na frente, a dançar, de 

braços abertos, bamboleando o corpo e dando 

rasteiras para que ninguém lhe estorvasse a 

entrada.”, como é classificada a oração sublinhada?  

b)  Qual é a conjunção que demarca essa oração e qual é 

a classificação dela?  

 

5. Leia o poema Árias Pequenas. Para Bandolim, a seguir, 

e responda à questão. 

Antes que o mundo acabe, Túlio, 

Deita-te e prova 

Esse milagre do gosto 

Que se fez na minha boca 

Enquanto o mundo grita 

Belicoso. E ao meu lado 

Te fazes árabe, me faço israelita 

E nos cobrimos de beijos 

E de flores 
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Antes que o mundo se acabe 

Antes que acabe em nós 

Nosso desejo. 

 

Na oração “Acho que exagerei”, há uma oração 

subordinada. Qual é a classificação dela? 

A  Oração subordinada substantiva subjetiva. 

B  Oração subordinada adjetiva restritiva. 

C  Oração subordinada adverbial proporcional. 

D  Oração subordinada adverbial temporal.  

E  Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 
 

1. C 

2. A oração "que se desfazem ao sabor das ondas” é uma 

subordinada adjetiva restritiva. 

3. D 

4.  

a)  Oração subordinada adverbial final. 

b)  A conjunção é “para que” e é uma conjunção subordinativa 

final. 

5. E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


