
 

 

Tarefa 18 professora Lúcia 
 
01. Considerando as palavras destacadas nas frases adiante, assinale a opção correta. 

I. Imaginemos QUE (1) o mundo inteiro esteja em paz. 
II. Durante a tarde, os manifestantes QUE (2) reivindicavam melhorias salariais foram às ruas protestar 

contra o governo, QUE (3) parecia não lhes dar ouvidos. 
III. As desilusões QUE (4) ele sofreu justificam as decisões QUE (5) toma hoje em dia. 
 
a) Em I, a palavra destacada é conjunção coordenativa, pois estabelece relação entre duas orações 

independentes entre si. 
b) O antecedente de QUE (2) é "manifestantes" e a palavra QUE (2) representa o agente do verbo 

"reivindicar". 
c) Em III, QUE (4) é pronome relativo e pode ser substituído, sem alteração de sentido, por "cujo". 
d) O verbo "toma", em III, tem como sujeito QUE (5) cujo antecedente é "decisões". 

 
02. Relacione as colunas de acordo com a classificação correspondente: 

 
f) Oração subordinada substantiva apositiva. 
g) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
h) Oração subordinada substantiva predicativa. 
i) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
j) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
k) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 
 
(   ) Lembre-se de que todos pertencem ao mesmo grupo. 
(   ) Tenho ressalvas de que você seja honesto e confiável. 
(   ) É lamentável que não existam corporativismo e empreendedorismo nas empresas. 
(   ) O necessário é que se tenha a quantia solicitada para a realização do evento. 
(   ) É obrigatório que se respeitem todas as regras estabelecidas. 
(   ) Laura está convencida de que ninguém mais passará nos exames. 
(   ) Compreende-se que aquele comando foi feito erroneamente. 
(   ) O investigador sabe quem são os assaltantes do banco. 
(   ) Seria conveniente que a carta comercial fosse enviada hoje. 
(   ) Fizeram a seguinte advertência: que o trabalho fosse feito. 

 
03. Analise os períodos a seguir, classifique as orações subordinadas substantivas. 

a) O professor avisou que chegaria tarde. 
b) Ele disse a verdade: que não se deixaria levar pela opinião alheia. 
c) É fundamental que saibamos rever nossas ideias. 
d) O garoto necessitava de que lhe trouxessem mais um livro. 
e) A verdade é que esqueci o presente do aniversariante. 
f) Todos afirmavam que o filme era ótimo. 
g) Minha preocupação era que o ônibus atrasasse. 
h) Lúcia só queria uma coisa: que trouxessem seu livro favorito. 
i) Pensei que você estivesse sozinha. 
j) O problema é que eu estou com muita fome. 

 
 


