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Exercícios de Revisão para introduzir as Orações Subordinadas Substantivas
SINTAXE DO PERÍODO SIMPLES
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
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a)
b)
c)
d)
e)

Em qual das alternativas o verbo grifado é de ligação?
Quando você para, eu continuo.
Amélia continua linda de verdade.
Esta droga de relógio não anda.
Andei dois quilômetros a pé.
Nos primeiros dias aprendi as notas musicais.
Em: “o homem não gosta de reconhecer a inevitabilidade de uma morte natural ...”, a expressão
grifada é:
sujeito.
predicativo do sujeito.
complemento nominal.
objeto direto.
objeto indireto.

3.
a)
b)
c)
d)
e)

A oração que apresenta complemento nominal é:
Os pobres necessitam de ajuda.
Sejamos úteis à sociedade.
Os homens aspiram à paz.
Os pedidos foram feitos por nós.
A leitura amplia nossos conhecimentos.

4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Circule os complementos nominais das frases a seguir:
Sempre teve receio de roubos e assaltos.
A ciência só terá valor se for em benefício do ser humano.
Diminuiu a devolução de cheques em nossa cidade.
É preciso reduzir o consumo de água para poupar o meio ambiente.
A notícia da morte espalhou-se depressa.
Ela tem saudades de mim.
Você tem receio daquele desvairado?
Tenho certeza de que seremos contratados.

5.
(
(

De cada par de frases a seguir, assinale a opção em que o termo em destaque é
complemento nominal:
) Para que haja progresso, não é necessário extinguir os recursos naturais.
) Para que haja progresso, não é necessária a extinção dos recursos naturais.

(
(

) Todos os presentes tinham interesse pelas propostas ecológicas.
) Todos os presentes interessaram-se pelas propostas ecológicas.

(
(

) Lutar contra a corrupção é obrigação de todos.
) A luta contra a corrupção é obrigação de todos.
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6.

Classifique os objetos das orações abaixo. Use:
OD para objetos diretos;
OI para objetos indiretos.

a) A vítima do atropelamento teve escoriações.
b) Os jovens gostam de celulares modernos.
c) O rapaz espera pela melhora da mãe.
d) As meninas amaram a festa!
e) Os meninos entregaram os comprovantes ao tesoureiro.
f)

Fizemos nossas orações por você.

7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sublinhe em cada frase o verbo de ligação e circule o predicativo do sujeito.
Ana parece uma rainha.
Os pais ficaram felizes com a surpresa de seus filhos.
Carla está cansada.
A sala permanecia vazia.
Antônio anda triste com a separação.
João parecia apaixonado.
Aquele apartamento é lindo!
O dia está nublado.

8.

Suponha que, numa viagem, durante uma excursão da classe, sua camiseta amarela tenha se
misturado às de seus colegas. Qual das frases abaixo seria mais adequada para identificá-la entre as
outras camisetas?
a) A camiseta amarela é minha.
b) Minha camiseta é amarela.

GABARITO
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

B
C
Destaque o complemento nominal das orações abaixo:
A notícia da morte espalhou-se depressa.
Ela tem saudades de mim.
Você tem receio daquele desvairado?
Tenho certeza da sua contratação.
Sempre teve receio de roubos e assaltos.
A ciência só terá valor se for em benefício do ser humano.
Diminuiu a devolução de cheques em nossa cidade.
É preciso reduzir o consumo de água para poupar o meio ambiente.

4. A oração que apresenta complemento nominal é:
a) Os pobres necessitam de ajuda.
b) Sejamos úteis à sociedade.
c) Os homens aspiram à paz.
d) Os pedidos foram feitos por nós.
e) A leitura amplia nossos conhecimentos.

5. De cada par de frases a seguir, assinale a opção em que o termo em destaque é complemento nominal:
( ) Para que haja progresso, não é necessário extinguir os recursos naturais.
( x ) Para que haja progresso, não é necessária a extinção dos recursos naturais.
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( x ) Todos os presentes tinham interesse pelas propostas ecológicas.
( ) Todos os presentes interessaram-se pelas propostas ecológicas.
( ) Lutar contra a corrupção é obrigação de todos.
( x) A luta contra a corrupção é obrigação de todos.
6. Classifique os objetos das orações abaixo. Use:
OD para objetos diretos;
OI para objetos indiretos.
a) A vítima do atropelamento teve escoriações. OD
b) Os jovens gostam de celulares modernos. OI
c) O rapaz espera pela melhora da mãe. OI
d) As meninas amaram a festa! OD
e) Os meninos entregaram os comprovantes ao tesoureiro. OD / OI
f)

Fizemos nossas orações por você. OD / OI

7. Sublinhe em cada frase o verbo de ligação e circule o predicativo do sujeito.
a) Ana parece uma rainha.
b) Os pais ficaram felizes com a surpresa de seus filhos.
c) Carla está cansada.
d) A sala permanecia vazia.
e) Antônio anda triste com a separação.
f) João parecia apaixonado.
g) Aquele apartamento é lindo!
h) O dia está nublado.
8. A
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