CENTRO EDUCACIONAL SIGMA

9º ANO • Língua Portuguesa

LISTA 16

b) Os rapazes avisaram os pais de que viajariam no
sábado.

Exercício 1
Leia a tirinha a seguir.

c) Nossa amiga Marta ficou triste de que a visitássemos.
d) O desejo de todos era que aquela viagem nunca
acabasse.
a) Copie duas orações subordinadas
composto do primeiro balão.

do

período

e) Ninguém sabia dizer com certeza se a tempestade
causara muitos danos.
f) Peço-lhes isto: sejam pontuais para a reunião.

b) Que conectivo introduz essas orações?
c) Copie as orações, substituindo-as por o(a) qual. É
possível?

d) Classifique o conectivo e essas orações subordinadas.

Exercício 4
Leia e observe os pares de período.
I. O porteiro disse que ele podia entrar.
Sabemos que ele vem.
II. O porteiro não disse que se ele vem.
Não sabemos se ele vem.
Nesses períodos, que diferença de sentido
observa-se em relação ao emprego as conjunções
subordinativas integrantes que e se?

Exercício 2
Observe esta mudança no período do último balão:
"Parece que tem 10 anos, no máximo!".
a) Qual é o conectivo? Que oração ela introduz?

Exercício 5
Leia.

b) É possível reescrever essa oração substituindo o
conectivo por o qual? Por quê?

c) Classifique esse conectivo e a oração que ele introduz.

Exercício 3
Leia e classifique as orações subordinadas substantivas.
a) É importante que você estude para exames.

19M2Por_PD_16_2018.docx | 9º ANO :: 2º período :: ENSINO FUNDAMENTAL | jun/2018

a) Releia o período composto do último quadrinho. A
pergunta que se deve fazer após o verbo gostar é
gosta o quê? ou gosta de quê?
b) Portanto, como se classifica o verbo “gostar”?
c) Agora classifique a oração "que a mamãe use na
praia!".

pág. 1 de 2

CENTRO EDUCACIONAL SIGMA
d) O que ocorre com o emprego da preposição nessa
oração?
e) Escreva novamente o período, empregando a
preposição.

Exercício 6
Classifique as orações subordinadas
RESTRITIVAS ou EXPLICATIVAS.

adjetivas

em

a) Este é o livro que foi escolhido.
b) Seus pais, que são cuidadosos, ficaram alegres com
tudo.
c) Corria um ar que lhe esfriava os pés.
d) O homem, que estuda, é feliz.
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