
 

 

Tarefa Mínima 10 – 9º Ano – Gramática 

Prof. Rogger 
 
01. Classifique as orações subordinadas substantivas em destaque: 

a) “Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus...”. 
b) Nunca duvidei de que estivessem certos. 
c) Não tive dúvidas de que estivessem certos. 
d) Sou contrário a que se conceda tal regalia. 

e) Digo-te uma coisa: que aprenderás ainda mais. 
f) Acontece que meu coração parou naquela hora. 

g) A verdade é que nós não somos dignos de você. 
 
02. No seguinte grupo de orações sublinhadas: 

 

É bom que estejas entendendo. / Não esqueças que somos privilegiados. 
 
Temos orações subordinadas respectivamente: 
a) objetiva direta, subjetiva. 
b) subjetiva, objetiva direta. 
c) objetiva direta, completiva nominal. 
d) subjetiva, predicativa. 

e) predicativa, objetiva direta. 
 
03. 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. 
 
04. Há oração subordinada substantiva subjetiva em:   

a) Veja se está tudo em ordem. 
b) Pergunta quem era aquela jovem. 
c) Que ele não compareceu, todos souberam. 

d) É necessário que tenhamos muita paciência. 
e) Ainda não sei se chegaremos a tempo. 

 
05. “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. 

 
06. A mãe ficou à janela na esperança de que o filho voltasse para casa. A oração em destaque é: 

a) subordinada substantiva subjetiva. 
b) subordinada substantiva completiva nominal. 
c) subordinada substantiva predicativa. 

d) substantiva objetiva direta 
e) substantiva objetiva indireta 

 
07. Assinale o período em que a oração destacada é substantiva apositiva: 

a) Não me disseram onde tu moravas. 
b) Não quero que mores nesse bairro 

c) Só me interessa saber uma coisa: onde moras? 

d) Morarei onde tu moras. 
e) Agora já sei onde tu moras. 
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08. “Se ele vai passar no vestibular não se sabe ainda.” A oração destacada é: 

a) subordinada substantiva completiva nominal. 
b) subordinada substantiva objetiva direta. 

c) subordinada substantiva objetiva indireta. 
d) subordinada substantiva subjetiva. 
e) subordinada substantiva predicativa. 

 
09. “Nem sempre se professou que a terra fosse redonda.” No texto, a oração destacada que é: 

a) substantiva objetiva direta. 

b) substantiva predicativa. 
c) substantiva objetiva indireta 
d) substantiva subjetiva. 
e) substantiva completiva nominal. 

 
10. Na frase: “Aposto que você nunca colou nas provas.”, a subordinada é: 

a) substantiva objetiva direta. 

b) substantiva completiva nominal. 
c) substantiva predicativa. 
d) substantiva apositiva. 
e) substantiva subjetiva. 

 
11. As orações destacadas estão corretamente classificadas, exceto na alternativa: 

a) Meu desejo é que te saias bem. (subordinada substantiva predicativa) 

b) Digo que tens receio de que ele não volte. (subordinada substantiva subjetiva) 
c) Convença-o de que ele deve voltar. (subordinada substantiva objetiva indireta) 
d) Tenho medo de que essa epidemia se alastre. (subordinada substantiva completiva nominal) 
e) Acho que já entendi esse assunto. (subordinada substantiva objetiva direta) 

 
12. Analise as duas orações em destaque e assinale a alternativa correta: 

 
“Felizes os homens cujo conhecimento é livre de ilusões e superstições.” / “O amigo deve ser como o 

dinheiro, cujo valor já conhecemos antes de termos necessidade dele.” 
 
a) Subordinada adjetiva explicativa na 1ª oração/ subordinada adjetiva restritiva na 2ª. 
b) Subordinada adjetiva restritiva na 1ª oração/ subordinada adjetiva explicativa na 2ª. 
c) Subordinada adjetiva explicativa tanto na 1ª oração quanto na 2ª. 

d) Subordinada adjetiva restritiva tanto na 1ª oração quanto na 2ª. 
e) Apenas uma das orações analisadas é subordinada adjetiva. 

 
13. As orações em destaque estão corretamente classificadas na alternativa: 
 

"O futuro é uma espécie de banco ao qual vamos remetendo, um a um, os cheques de nossas 
esperanças. Ora, não é possível que todos os cheques sejam sem fundo". 

 
a) Subordinada adjetiva explicativa na 1ª oração/ subordinada adjetiva restritiva na 2ª. 
b) Subordinada adjetiva restritiva na 1ª oração/ subordinada adjetiva explicativa na 2ª. 

c) Subordinada adjetiva explicativa tanto na 1ª oração quanto na 2ª. 
d) Subordinada adjetiva restritiva tanto na 1ª oração quanto na 2ª. 
e) Apenas uma das orações analisadas é subordinada adjetiva. 

 


