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Orações Subordinadas Substantivas 

1. Considere este período composto: 

Os especialistas em robótica não têm dúvidas de que, no futuro, os robôs serão mais inteligentes que os humanos. 

Observe a oração subordinada substantiva destacada e, seguindo o exemplo do item a, responda aos itens b, c, d, e. 

a) Ela pode ser predicativa? Não, porque na oração principal não há verbo de ligação. 

b) Ela pode ser subjetiva? 

c) Ela pode ser objetiva direta? 

d) Ela pode ser objetiva indireta? 

e) Se todas as respostas anteriores forem negativas, classifique a oração em destaque e justifique. 

 

2. Nos períodos simples a seguir, o termo destacado tem sua função sintática indicada entre parênteses. Seguindo o 
exemplo, substitua-o por uma oração subordinada substantiva equivalente e classifique-a. 

PS: O prefeito determinou o cancelamento do contrato. (Objeto Direto) 

PC: O prefeito determinou que o contrato fosse cancelado. (Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta) 

 

a) É proibido o trânsito de veículos de carga nesta avenida. (Sujeito) 

É proibido  

b) A opinião pública exigia a cassação do deputado corrupto. (Objeto Direto) 

A opinião pública exigia 

c) À noite, divulgou-se a cassação do deputado corrupto. (Sujeito) 

Á noite, divulgou-se 

d) A opinião pública estava confiante na cassação do deputado corrupto. (Complemento Nominal) 

A opinião pública estava confiante 

 

3. Leia o texto. 

Com o tempo, o líder ruim se distancia completamente da equipe. A consequência é que ele acaba perdendo a legitimidade. 
A partir desse momento, o clima de trabalho vai piorar muito. Os resultados da área vão começar a despencar. Se o líder 
tiver muito destaque na empresa, talvez leve tempo até que alguém perceba que ele é o responsável. Se a coisa está nesse 
ponto, ficar no emprego é uma aposta arriscada. 

Você S/A, setembro de 2013. Adaptado. 

 

A oração destacada assume a mesma função sintática que a palavra ou expressão destacada em: 

a) O jornal publicou uma notícia que deixou a população muito apreensiva. 

b) Durante o julgamento, as pessoas ficaram atônitas com os depoimentos. 

c) A beleza da cidade contratava com o seu clima frio, o qual distanciava as pessoas. 

d) Querendo ser o mais ilustre dos convidados, ele acabou sendo ridicularizado. 

e) Naqueles dias, o rapaz andava triste e esperava, com muita ansiedade, o futuro. 

 

4. Compare estes dois períodos. 

1. A empresa enviou comunicado aos acionistas informando * de que os lucros serão menores que os previstos no início 
do ano. 

2. A empresa enviou comunicado aos acionistas informando *  que os lucros serão menores que os previstos no início do 
ano. 

a) A lacuna do período 1 seria adequadamente completada com o pronome “os” ou com o pronome “lhes”? Justifique.  

b) E a lacuna do período 2? Justifique.  
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Gabarito 

 

1  

b) Não, a oração principal já tem sujeito: “Os especialistas em robótica”. 

c) Não, na oração principal já aparece o objeto direto “dúvidas”. 

d) Não, a oração principal não há verbo transitivo indireto. 

e) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal, pois completa o sentido do nome “dúvidas”. 

 

2.  

a) que veículos de carga transitem nesta avenida. Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 

b) que o deputado corrupto fosse cassado. Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 

c) que o deputado corrupto havia sido cassado. Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 

d) em que o deputado corrupto seria cassado. Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 

 

3. Letra “E” (objeto direto). 

 

4.  

a) Pronome “os”. O verbo informar, sendo transitivo direto e indireto, requer dois objetos. Em 1, a função objeto indireto 
é exercida pelo segmento “de que os lucros serão menores que os previstos no início do ano”; assim o pronome “os” 
funcionaria como OBJETO DIRETO. 

b) Pronome “lhes”. Em 2, o seguimento “que os lucros serão menores que os previstos no início do ano” funciona como 
objeto direto de informar; assim, a lacuna seria preenchida com “lhes”, pronome oblíquo que, na função complemento 
verbal, sempre funciona como OBJETO INDIRTO. 


