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Nas frases interrogativas indiretas, surgem orações 

subordinadas substantivas objetivas diretas 

encabeçadas pela conjunçãosubordinativa 

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 
auxiliaressensitivos), ocorre um tipo interessante de 
oração subordinada substantiva 
objetivadiretareduzida de infinitivo: 
Deixe-me descansar. 
Mandei-os entrar. 
Ouvi-o gritar. 
 
No meio da massa compacta de pedestres que 
semovia lentamente pela calçada como um 
miriápode gigante,o homem tinha a impressão de 
que não eram as pessoas queandavam(1), mas que 
suas pernas pertenciam, na verdade, a essegrande 
animal urbano(3) que se arrasta pesadamente pelas 
ruasdas grandes cidades. A situação, contudo, não o 
desagradava.(2) 
 Gostava de multidão, apenas não considerava 
aquele omomento mais adequado para usufruir 
dela(4). Às seis e meia datarde tinha que estar no 
bar defronte à 12.ª DP, na rua Hiláriode Gouveia, e já 
passava das seis. Com o movimento depedestres em 
qualquer outra hora do dia não haveria 
problema,mas com o trânsito nas calçadas àquela 
hora da tarde naavenida Copacabana, as pessoas 
saindo do trabalho e omovimento ainda intenso do 
comércio, a morosidade com quea multidão se 
deslocava impedia toda pressa(5). Estava a ponto 
deprocurar um trajeto mais livre quando algum sinal 
de trânsitomais à frente liberou o fluxo de pessoas e 
o bloco(6) ganhou umpouco mais de mobilidade. 

Luiz Alfredo Garcia-Roza. Na multidão. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007, p. 20. 

Julgue os itens que se seguem, relativos ao texto 
acima. 
1(  )  No trecho “o homem tinha a impressão de que 
não eram aspessoas que andavam” (1), o vocábulo 
“que” exerce amesma função sintática em ambas as 
ocorrências. 
2( ) No trecho “A situação, contudo, não o 
desagradava” (2), opronome “o” refere-se à 
expressão “esse grande animalurbano” (3). 

3(  ) A oração “para usufruir dela” (4) introduz, no 
período, aconsequência do fato expresso na oração 
que a antecede. 
4(  ) No trecho “a morosidade com que a multidão se 
deslocavaimpedia toda pressa” (5), a correção 
gramatical seriamantida caso se substituísse “com 
que” porna qual. 
5(  ) As relações de sentido que se estabelecem no 
texto permitemconcluir que o termo “bloco” (6) 
retoma os referentes“massa compacta de 
pedestres” (l.1) e “multidão” (l. 9). 

6( ) Predominantemente dissertativo, o texto 
apresenta a seguintetese implícita: a dificuldade do 
trânsito de pessoas nas grandescidades. 
 
7) 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. 

 
8) 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 
 
9)  (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. 

10)  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 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 
 



 

 

gerúndio 
d) subordinada substantiva objetiva indireta, 
reduzida de infinitivo 
e) subordinada substantiva apositiva, reduzida de 
infinitivo 

11) 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”.    
 
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.”  
 
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 
meesquecesse”, 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 
 
O senso comum é que só os seres humanos são capazes 
de rir. Isso não é verdade? 

Não. O riso básico — o da brincadeira, da diversão, da 
expressão física do riso, do movimento da face e da 
vocalização — nós compartilhamos com diversos animais. 
Em ratos, já foram observadas vocalizações ultrassônicas 
— que nós não somos capazes de perceber — e que eles 
emitem quando estão brincando de “rolar no chão”. 
Acontecendo de o cientista provocar um dano em um 
local específico no cérebro, o rato deixa de fazer essa 
vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem o riso, o 
outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia 
dos animais é que não temos apenas esse mecanismo 
básico. Temos um outro mais evoluído. Os animais têm o 
senso de brincadeira, como nós, mas não têm senso de 
humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não 
é tão evoluído como o nosso. Temos mecanismos corticais 
que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. 

Disponível em: http://globonews.globo.com. Acesso em: 31 
maio 2012 (adaptado). 

14) A coesão textual é responsável por estabelecer 
relações entre as partes do texto. Analisando o 
trecho “Acontecendo de o cientista provocar um 
dano em um local específico no cérebro”, verifica-se 
que ele estabelece com a oração seguinte uma 
relação de 
A finalidade, porque os danos causados ao cérebro 
têm por finalidade provocar a falta de vocalização 
dos ratos. 
B oposição, visto que o dano causado em um local 
específico no cérebro é contrário à vocalização dos 
ratos. 
C condição, pois é preciso que se tenha lesão 
específica no cérebro para que não haja vocalização 
dos ratos. 
D consequência, uma vez que o motivo de não haver 
mais vocalização dos ratos é o dano causado no 
cérebro. 
E proporção, já que à medida que se lesiona o 
cérebro não é mais possível que haja vocalização dos 
ratos 
 
15) Leia os períodos e depois assinale a alternativa 
que classifica, correta e respectivamente, as orações 
adverbiais em destaque. 
1 – A filha é traiçoeira como o pai. 2 – O Chefe de 
Estado agiu como manda o regulamento. 3 – Como 
era esperado, ele negou a participação no 
sequestro. 4 – Como não estava bem fisicamente, 
não participou da maratona. 
A  Causal, comparativa, causal, comparativa. 
B  Comparativa, conformativa, causal, causal. 
C  Comparativa, conformativa, conformativa, causal. 
D  Conformativa, causal, comparativa, conformativa. 
 
16) Em “A casa era tão cara que ela desistiu da 
compra”, a oração em destaque é: 
A  Oração Subordinada Adverbial Consecutiva. 
B   Oração Subordinada Adverbial Explicativa. 



 

 

C   Oração Subordinada Adverbial Final. 
D   Oração Subordinada Adverbial Conformativa. 
E   Oração Subordinada Adverbial Concessiva. 
 
17)Assinale a alternativa que indica corretamente a 
função sintática do pronome relativo sublinhado no 
período: 
A  Cuida-se de examinar as reações aos fatos e 
avaliar o estado da consciência jurídica que 
predomina entre os cidadãos deste país. (objeto 
direto) 
B  Fico a imaginar como seria a vida dos humanos 
direitos na moderna sociedade capitalista de massas, 
crivada de conflitos e contradições, sem as 
instituições que garantam os direitos civis, sociais e 
econômicos conquistados a duras penas. (adjunto 
adnominal do sujeito) 
C  O regime nacional-socialista aboliu estas 
propriedades da lei que a tinham elevado acima dos 
riscos da luta social”.(...) (complemento nominal) 
D  Junto dois textos que julgo oportuno republicar 
diante das manifestações – contra, a favor e muito 
ao contrário – suscitadas pela prisão dos diretores 
da Camargo Correa e de Eliana Tranchesi. (objeto 
direto) 
 
18) Existe uma ética do trabalho, como existe uma 
ética da aventura. Assim, o indivíduo do tipo 
trabalhador só atribuirá valor moral positivo às 
ações que sente ânimo de praticar e, inversamente, 
terá por imorais e detestáveis as qualidades próprias 
do aventureiro. 
() Na oração “às ações que sente ânimo de praticar”, 
o pronome “que” exerce a função sintática de 
complemento de “praticar”. 
 
19) Julgue o item a seguir. 
(  ) No período “O preso não quer falar, apanha e 
fala”, não está estabelecida relação de causa e efeito 
no nível sintático, mas se depreende tal relação no 
nível semântico, na ordenação temporal das 
orações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabarito 
1 E 
2 E 
3 E 
4 E 
5 C 
6 E 
7 D 
8 B 
9 D 
10 D 
11 A 
12 D 
13 C 
14 C 
15 C 
16 A 
17 D 
18 CERTO 
19 CERTO 


