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Exercício 1

Exercício 3

Leia a tira a seguir e responda às questões a seguir.

Classifique as orações subordinadas adjetivas abaixo
como
(E) oração subordinada adjetiva explicativa
(R) oração subordinada adjetiva restritiva

a) Quando a menina pergunta “Presa no tempo?”, parece
que ela vai ficar assustada com isso, que não vai gostar
da ideia. O que surpreende o leitor?

b) Na tirinha temos uma oração subordinada adjetiva.
Transcreva-a.
c) Essa oração subordinada adjetiva é restritiva ou
explicativa?

Os funcionários, que cumprem as tarefas solicitadas,
estão aqui.
A equipe que chegou está treinando vôlei.
Maria é uma aluna que cumpre as tarefas solicitadas.
Você realizou ações, que não podemos perdoar.
Um problema, que não tem solução, não merece
nossa atenção.
O automóvel é um veículo que polui.
Marisa tinha uma irmã, que morava longe dela.
Leia o texto abaixo.
Os sentidos são dispositivos para a interação com o mundo
externo que têm por função receber informação necessária à
sobrevivência. É necessário ver o que há em volta para poder evitar
perigos. O tato ajuda a obter conhecimentos sobre como são os
objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar elementos que
podem servir ou não como alimentos. O movimento dos objetos
gera ondas na atmosfera que são sentidas como sons. [...]
SANTAELLA, Lúcia. Matrizes da linguagem e pensamento. São Paulo: Iluminuras, 2001.

Exercício 2
Transforme os adjetivos em orações subordinadas
adjetivas e, em seguida, explique-as semanticamente.
Siga o modelo:
Elas são meninas corajosas.
Elas são meninas que têm coragem.
a) Assisti a um filme emocionante.
b) A aluna estudiosa fez uma bela redação.
c) O jogador insistente tem bom resultado.
d) Fizeram uma descoberta surpreendente.
e) Jean é um rapaz trabalhador.
f)

Ela tem palavras sedutoras.
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Exercício 4
A palavra “que” aparece quatro vezes no parágrafo acima.
a) Classifique-a
sintaticamente
nas
quatros
ocorrências.
b) Apresente a forma reduzida da oração subordinada
“que há em volta para poder evitar perigos.”
c) As duas orações em destaque acima apresentam a
mesma classificação sintática? Justifique sua
resposta.

Exercício 5
Classifique a oração subordinada nos períodos abaixo.
a) A virtude das mulheres é que elas nunca mentem.
b) Os homens sempre se esquecem de que somos todos
mortais.
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c) Ele fez questão de que nos retirássemos.
d) Ele ficou com medo de que eu revelasse seu segredo.
e) O time precisava de que toda a torcida esperasse.
f) Ele sempre quer a mesma coisa: que a sua presença
seja notada.
g) Os homens sempre se esquecem de que não são o
sexo frágil.
h) Sou favorável a que o absolvam.
i) Havia dúvida de que o fato fosse verdadeiro.
j) Ninguém duvidava de que o fato fosse verdadeiro.
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