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TEXTO I 

 Exercício 1

Os produtos anunciados não são muito comuns como 
presente, mas o anúncio usa um bom argumento para 
convencer os compradores. Por que seria bom dar 
produtos de limpeza às mães?  

 

 

 

 Exercício 2

No segundo quadrinho, a oração “É bom ir pensando” está 
reduzida. Sua forma desenvolvida seria “É bom que você 
vá pensando”. Nesse caso, temos uma oração subordinada 
substantiva que exerce função de sujeito da oração 
principal “É bom”. Sendo assim, classifica-se como: 
subjetiva  

(A) objetiva direta  

(B) completiva nominal 

(C) predicativa  

(D) objetiva indireta  

(E) apositiva 

 Exercício 3

No último quadrinho há uma oração subordinada 
substantiva: “Não se esqueçam de que uma mãe cansada 
bate com menos força”. Essa oração completa o sentido do 
verbo “esqueçam”, portanto classifica-se como: 

(A) subjetiva  

(B) objetiva direta  

(C) completiva nominal 

(D) predicativa  

(E) objetiva indireta  

(F) apositiva 

 Exercício 4

Transforme os termos destacados nos períodos seguintes 
em orações subordinadas substantivas desenvolvidas. Em 
seguida, compare a frase original com a frase que você 
obteve. 

a) Pressenti sua chegada.   

b) O sucesso do projeto depende do seu esforço.   

c)  Sou contrário à condenação do réu.  

d) O importante é a sobrevivência da nossa emoção.  

e) Não preciso de sua ajuda.  

f)  Anunciaram a sua saída. 

 Exercício 5

Classifique as orações subordinadas substantivas 
destacadas nos períodos seguintes. 

a)  Ocorre que o país necessita de reforma agrária.    

b)  Comenta-se que o país necessita de reforma agrária.   

c)  Não negue que o país necessita da reforma agrária.  

d)  É óbvio que o país necessita da reforma agrária.   

e)  O fato é que o país necessita da reforma agrária.   

f)  Tenho certeza de que o país necessita da reforma 
agrária.  

g)  Não se pode duvidar de que o país necessita da 
reforma agrária.   

h)  Faço uma afirmação: que o país necessita da reforma 
agrária.   
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