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ASSUNTO: Orações subordinadas 
substantivas – LISTA II 3ª SÉRIE – Português – PROFa. Lene 

 

Nas frases interrogativas indiretas, surgem orações 
subordinadas substantivas objetivas diretas 
encabeçadas pela conjunção subordinativa integrante 
se e por pronomes interrogativos: 
 
Quero saber 

 
     se ela virá à festa 
    como você chegou aqui. 
    onde você esteve. 
    quanto foi gasto. 
    quando você chegou 
    qual foi o problema 

 
Com os verbos deixar, mandar e fazer (auxiliares 
causativos) e ver, sentir, ouvir, perceber (chamados 
auxiliares sensitivos), ocorre um tipo interessante de 
oração subordinada substantiva objetiva direta 
reduzida de infinitivo: 

 
Deixe-me descansar. 
Mandei-os entrar. 
Ouvi-o gritar.  

 
01. Só não funciona como sujeito da oração principal 

a subordinada da alternativa: 
a. (   ) É claro que eles virão. 
b. (   ) Acontece que ela mentiu. 
c. (   ) Sabe-se que é um golpe de mestre. 
d. (   ) O fato é que tudo morre. 
e. (   ) Pelo visto, parece que vai chover muito. 

 
02. “Parecia que a ventania queria levar a cidade.” No 

período acima, a oração subordinada é: 
a. (   ) substantiva objetiva direta. 
b. (   ) substantiva subjetiva. 
c. (   ) adjetiva explicativa. 
d. (   ) substantiva predicativa. 
e. (   ) substantiva completiva nominal. 

 
03. Em “Tomo a liberdade de perguntar a V. Exa. se as 

locuções repolhudas do ilustre colega são 
parlamentares; e, se o são, peço ainda a mercê de 
se me dizer onde se estudam aquelas farfalhices.”, 
a oração “de perguntar a V. Exa.” é subordinada: 
a) substantiva objetiva indireta, reduzida de 

infinitivo. 
b) substantiva completiva nominal, reduzida de 

infinitivo. 
c) adverbial causal, reduzida de infinitivo. 
d) adjetiva explicativa, reduzida de infinitivo. 
e) substantiva apositiva. 

 
04. (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. 
e) n.d.a 

05. (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. 
 
06. No período: “É possível discernir no seu percurso 

momentos de rebeldia contra a estandardização e 
o consumismo”, a oração grifada é: 
a) subordinada adverbial causal, reduzida de 

particípio. 
b) subordinada objetiva direta, reduzida de 

infinitivo. 
c) subordinada objetiva direta, reduzida de 

particípio. 
d) subordinada substantiva subjetiva, reduzida 

de infinitivo. 
e) subordinada substantiva predicativa, reduzida 

de infinitivo 
 
07. (Insper 2011)  

 
Filme-enigma de Christopher Nolan gera 
discussões sobre significado e citações 
ocultas ou óbvias em sua trama onírica 
 
Certa vez o sábio taoísta Chuang Tzu sonhou que 
era uma borboleta. Ao acordar, entretanto, ele não 
sabia mais se era um homem que sonhara ser uma 
borboleta ou uma borboleta que agora sonhava ser 
um homem. 
 
No primeiro período do texto, a palavra que exerce 
a função de 
a) conjunção integrante, pois introduz uma 

oração subordinada substantiva. 
b) pronome relativo, pois introduz uma oração 

subordinada adjetiva. 
c) partícula expletiva, pois, tendo apenas o 

objetivo de realçar uma ideia, não exerce 
função sintática. 

d) advérbio de intensidade, pois atribui uma 
circunstância ao verbo “sonhar”. 
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08. (EFOMM) Assinale o único exemplo em que não 
ocorre oração subordinada substantiva subjetiva: 
a) “Cansativo que seja, urge atravessarmos o 

campo que banha o Rio Negro antes de 
anoitecer.” 

b) “Todo escritor que surge reage contra os mais 
velhos, mesmo que o não perceba, e ainda 
que os admire.” 

c) “Dormiram naquilo, tinham-se acostumado, 
mas seria mais agradável dormirem numa 
cama de lastro de couro.” 

d) “É preciso que o pecador reconheça ao menos 
isto: que a Moral católica está certa e é 
irrepreensível.” 

e) “Sobre a multiplicidade informe e confusa dos 
bens da matéria é mister que paire a força 
ordenadora do espírito.” 

 
09. (Colégio Naval ) 

 

Somos uma pequena parte do elo, o miolo de 
envoltórios descomunais que desconhecemos, 
arrogantes embora, na suposição de que é conosco 
que Deus se preocupa. 
 

A penúltima oração do texto deve ser classificada 
como subordinada: 
a) adverbial concessiva; 
b) substantiva completiva nominal; 
c) adjetiva restritiva; 
d) substantiva predicativa; 
e) substantiva subjetiva. 

 
10. Escolha a opção que exemplifica uma oração 

subordinada substantiva objetiva indireta: 
a) Necessito de uma coisa: que trabalhes. 
b) Adoro os versos de Camões, que releio 

sempre. 
c) Todas as mulheres aplaudiram, quando as 

cantoras encerraram o show. 
d) Uma vez que você quis assim, nada mais 

posso fazer. 
e) Necessitamos de que trabalhe para o sustento 

da família. 
 
11. 

“Talvez um dia seja bom relembrar este 
dia”. (Virgílio) 
 
A forma de oração desenvolvida adequada 
correspondente à oração sublinhada acima é: 
a) relembrarmos este dia; 
b) a relembrança deste dia; 
c) que relembremos este dia; 
d) que relembrássemos este dia; 
e) uma nova lembrança deste dia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. “João Teodoro entrou a incubar a ideia de também 
mudar-se, mas para isso necessitava dum fato 
qualquer que o convencesse de maneira absoluta 
de que Itaoca não tinha mesmo conserto ou 
arranjo possível.” (5º §) 
 

Na análise do período acima, está correto afirmar 
que a última oração é subordinada e exerce a 
função sintática de: 
a) adjunto adnominal. 
b) objeto direto. 
c) complemento nominal.  
d) objeto indireto. 
e) adjunto adverbial. 

 
13. (PUC-SP) Em relação ao trecho “… e no fim 

declarou-me que eu tinha medo de que você me 
esquecesse”, as orações destacadas são, 
respectivamente: 
a) subordinada substantiva objetiva indireta, 

subordinada substantiva objetiva direta. 
b) subordinada substantiva predicativa, 

subordinada substantiva objetiva direta. 
c) subordinada substantiva objetiva direta, 

subordinada substantiva completiva nominal. 
d) subordinada substantiva objetiva direta, 

subordinada substantiva objetiva indireta. 
e) subordinada substantiva subjetiva, 

subordinada substantiva predicativa. 
 
14. (PUC-SP) – Em “Considerei, por fim, que assim é 

o amor…” a oração destacada tem, em relação à 
oração não destacada: 
a) valor de adjetivo e função sintática de 

predicativo do sujeito. 
b) valor de advérbio e função sintática de adjunto 

adverbial de modo. 
c) valor de substantivo e função sintática de 

objeto direto. 
d) valor de substantivo e função sintática de 

sujeito. 
e) valor de adjetivo e função sintática de adjunto 

adnominal. 
 
15.  “Até no luto temos de assumir novas posturas: 

sofrer vai ficando fora de moda. ´ 
 
No trecho em destaque, após os dois pontos, 
temos: 
a) Uma oração adverbial. 
b) Um adjunto adverbial. 
c) Uma oração apositiva. 
d) Uma oração que funciona como vocativo. 

 


