
 

 

Tarefa 9 professora Lúcia 
 

Oração Subordinada Substantiva 
 
01. Classifique as orações subordinadas substantivas: 

01. Eu sei que vou te amar. 
02. Lembrei-me de que hoje sairemos juntos. 
03. É preciso que a saudade desenhe tuas linhas perfeitas. 
04. O problema é que não sei inglês. 
05. É obvio que eu estudei para o exame. 
06. Não sabia que você morava tão longe. 
07. É necessário que você estude. 
08. Era esperado que todos se reabilitassem. 
09. O importante é que todos se inscrevam ainda hoje. 
10. Todos desejam que haja paz no mundo. 
11. O orgulho o impedia de que reconhecesse o erro. 
12. O grande mal é que muitas pessoas não se cuidam. 
13. Temos necessidade de que algumas leis sejam alteradas. 
14. Ninguém percebeu que o cantor desafina. 
15. Opinei favoravelmente a que o escolhessem. 
16. O réu declarou apenas isto: que agira em legítima defesa. 
17. Ele disse que ia tomar alguma providência? 
18. É certo que ele terá os refrigerantes para o almoço. 
19. Espero que você se divirta bastante nas férias. 
20. Lembrou-se de que ainda não entregara a pesquisa ao professor. 
21. O problema é que ele não entregou nenhuma documentação no prazo exigido. 
22. Estou convencida de que ele é seu namorado. 
23. Eu lhe disse apenas isto: que não se aborrecesse com ela. 
24. A tendência é que você brilhar ainda mais. 
25. Vi quando ele chegou. 
26. Nesta empresa, é necessário que se estabeleça regras. 
27. Minha vontade é que alegre o ambiente. 
28. José reconhece que errou nos últimos dias. 
29. Lembrei-me do quanto você me amava. 
30. Todos querem isso: que a paz mundial impere. 

 
02. Reescreva a oração em destaque segundo o modelo abaixo: 

É indispensável que modernizemos nosso sistema de trabalho. 
É indispensável modernizarmos nosso sistema de trabalho. 
É indispensável a modernização do nosso sistema de trabalho. 
 
01. É provável que exista vida em outros planetas. 
02. Basta que o povo coopere. 
03. A solução é, a meu ver, que devolvam a terra a seu legítimo dono. 
04. É importante que adquiramos uma aparelhagem mais moderna. 
05. Comenta-se, em toda parte, que ele é o responsável por tudo. 
06. Convém que leiamos atentamente o texto. 
07. O professor sugeriu que interpretássemos o texto. 
08. É mister que se conclusa com a máxima urgência o planejamento atual. 
09. Não importa que o conselho aprove ou não o nosso projeto. 
10. Acho bem provável que o diretor intervenha na discussão. 
11. É indispensável que aumentemos nossas exportações. 
12. O governo espera que os deputados compreendam a importância da medida. 
13. Seria útil que alterassem os planos. 
14. Nota-se perfeitamente que a atitude é audaz. 
15. É necessário que mantenhamos a ordem no recinto 

 
 


