9º ANO • Língua Portuguesa
Questão 1
Desenvolva e classifique as orações reduzidas:
a)É possível terminar o trabalho ainda hoje.
b) Encontrei o menino a chamar pela mãe.
c) Suponho serem eles os culpados.
Questão 2
(UEPG-PR) Marque a alternativa onde se encontra a oração
reduzida de infinitivo, substantiva objetiva direta:
a) Tenho esperança de seres aprovado.
b) Ao chegar, o candidato foi ovacionado.
c) Nada me impedirá de ir embora.
d) Recomendo-te seres paciente.
Questão 3
(FMU) No texto: "Um se encarrega de comprar
camarões", a oração destacada é uma:
a) subordinada substantiva completiva nominal, reduzida
de gerúndio.
b) subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de
infinitivo.
c) subordinada substantiva subjetiva, reduzida de
gerúndio.
d) subordinada substantiva objetiva indireta, reduzida de
infinitivo.
e) subordinada substantiva apositiva, reduzida de
infinitivo.
Questão 4
(UM-SP) Assinale o período que contenha uma oração
reduzida com valor de adjetivo:
a) O ônibus parou na rua transversal para assustar
passageiros.
b) Correndo assustado, o menino foi chamar o guarda.
c) Os garotos vestindo camisetas velhas reclamavam
apenas uma penca de bananas meio amassadas.
d) Faça das entranhas coração para obter, um dia, a rara
felicidade dos humanos.
Questão 5
Assinale a alternativa que corresponde a uma oração
subordinada adjetiva restritiva:
a) Gosto de pessoas que são otimistas.
b) A árvore, que sempre brincava quando criança, foi
cortada.
c) Estes jogos, que sempre me divertiram, não me
interessam mais.
d) Gosto de ouvir o galo cantar de manhã.
e) As crianças, que são seres em desenvolvimento,
necessitam da presença dos pais.
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Lista 6

Questão 6
(AOCP – adaptada) O elemento destacado introduz uma
oração subordinada adjetiva, exceto:
a) “Das 97.549 armas de fogo que foram registradas em
nome de empresas de segurança...”
b) “‘As empresas que atuam com segurança externa
costumam ser as mais visadas.”
c) ‘Podemos dizer ainda que, para cada funcionário de
empresa regularizada...’”
d) “...existem problemas no setor que devem ser
investigados pela PF.’’
e) “Os vigilantes acompanhavam um caminhão que
transportava um insumo industrial...”
Questão 7
Assinale a única alternativa na qual a conjunção introduz
uma oração com função de predicativo do sujeito:
a) Preciso saber se todos chegaram.
b) As crianças necessitam de que cuidemos delas.
c) Meu receio é que você não volte!
d) Esse era meu grande receio: que não chegasse em casa
antes da chuva.
Questão 8
8) Classifique o QUE em pronome relativo ou conjunção
integrante.
a) Nos 38 dias que ficaram em alto mar, eles só passaram a
viajar na escuridão.
b) É importante que você mantenha os pés no chão.
c) Corria um vento que lhe esfriava os pés.
d) Dizem que o vestibular vai ser eliminado.
e) Convenci-me de que preciso estudar mais.
f) Graciliano Ramos, que escreveu "Vidas Secas", é um
excelente escritor.
Questão 9
(UFV-MG) – As orações subordinadas substantivas que
aparecem nos períodos abaixo são todas subjetivas, exceto:
a) Decidiu-se que o petróleo subiria de preço.
b) É muito bom que o homem, vez por outra, reflita sobre
sua vida.
c) Ignoras quanto custou meu relógio?
d) Perguntou-se ao diretor quando seríamos recebidos.
e) Convinha-nos que você estivesse presente à reunião.
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Questão 10
(FCMSC-SP) – A palavra “se” é conjunção subordinativa
integrante (introduzindo oração subordinada substantiva
objetiva direta) em qual das orações seguintes?
a) Ele se morria de ciúmes pelo patrão.
b) A Federação arroga-se o direito de cancelar o jogo.
c) O aluno fez-se passar por doutor.
d) Precisa-se de pedreiros.
e) Não sei se o vinho está bom.
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GABARITO:
1) a) É possível que termine o trabalho ainda hoje - oração
subordinada subst. subjetiva reduzida de infinitivo.
b) Encontrei o menino que chamava pela mãe - oração
subordinada adjetiva restritiva reduzida de infinitivo
C) Suponho que sejam eles os culpados - oração sub.
substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo
2) D
3) D
4) C
5) A
6) C
7) C
8) a) Pronome relativo/ b) Conjunção integrante/ c)
Pronome relativo/ d) Conjunção integrante/ e) Conjunção
integrante/ f) Pronome relativo
9) C
10) E
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