
     

 

 

 

 

 

 
                               INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  

                                

01. Identifique a classificação de cada oração subordinada 

substantiva, marcando X nos parênteses. 
a) Veja onde está o livro. 
(   ) Objetiva direta   (   ) Subjetiva   (   ) Objetiva indireta    
 
b) Gabriela prefere que não a procurem em casa. 
(   ) Objetiva direta   (   ) Objetiva indireta   (   ) Predicativa    
 
c) O fato é que não estamos dispostos a dar entrevistas. 
(   ) Predicativa   (   ) Apositiva   (   ) Completiva nominal    
 
d) Foi exigido que se apresentassem os passaportes na loja. 
(   ) Subjetiva   (   ) Apositiva   (   ) Completiva nominal    
 
e) Não há necessidade de que o ajudemos. 
(   ) Completiva nominal   (   ) Subjetiva   (   ) Objetiva indireta    
 
02. Classifique as orações subordinadas substantivas 

destacadas em: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, 
completiva nominal, predicativa ou apositiva. 
a) Fizeram a seguinte advertência: que o projeto fosso 
secreto. 
b) Muita gente previu que o imposto aumentaria. 
c) Anunciou-se ontem que o preço do feijão aumentará. 
d) Não imaginei que viessem tão rápido. 
e) Ninguém me disse que haveria reunião hoje. 

 
03. Classifique as orações subordinadas substantivas 

destacadas em: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, 
completiva nominal, predicativa ou apositiva. 
a) Não duvido de que ele reclame do resultado. 
b) Desconfio de que o nosso grupo ganhe a competição. 
c) Eu me lembrei de que não tinha escovado os dentes. 
d) Coloco uma condição: que esta seja a última vez. 
e) O problema é que o prazo já terminou. 

 
04. Classifique as orações subordinadas substantivas 

destacadas em: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, 
completiva nominal, predicativa ou apositiva. 
a) Esperamos que os jovens se tornem bons cidadãos. 
b) É fundamental que o contratem. 
c) Todos se lembram do que você falou naquela noite. 
d) Ficou claro que ela não queria participar do projeto. 
e) Espero realmente que tudo acabe bem. 

 
05. Identifique as orações contidas em cada período, separando-

as em oração principal e oração subordinada substantiva. Não 
se esqueça de classificar cada oração subordinada substantiva 
em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva 
nominal, predicativa ou apositiva. 
a) Ele queixou-se de que estava com dor na perna. 
b) Essa experiência deixa claro que nada se perdeu. 
c) Lucas tinha medo de que o prejudicassem. 
d) O chefe ordenou aos funcionários que retornassem ao 
trabalho. 
e) Quero saber onde você esteve. 
 
06. Identifique as orações subordinadas substantivas que 

aparecem nos períodos abaixo, numerando a segunda coluna 
de acordo com a primeira. 

 
07. Identifique as orações contidas em cada período, separando-

as em oração principal e oração subordinada substantiva.  
a) Respondi-lhe que não podia cumprir aquela ordem. 
b) A verdade é que não sabíamos de nada disso. 
c) Todos querem que você seja aprovado no vestibular. 
d) Convém que você se apresse. 
e) Não tenho dúvida de que eu fui amada. 
 
08. Identifique as orações subordinadas substantivas que 

aparecem nos períodos abaixo, numerando a segunda coluna 
de acordo com a primeira. 

 
 
09. Marque a resposta correta. 

a) Assinale o período em que a oração subordinada é Objetiva 
direta. 
(   ) Inteirei-me de que ela havia mentido.    
(   ) O zoológico recomenda que não se ofereça alimento aos 
animais.    
(   ) Informamos que os alunos sairão pela porta dos fundos.    
b) Assinale o período em que a oração subordinada é 
Completiva nominal. 
(   ) O juiz estava convicto de que aquele homem era culpado.    
(   ) Esse comentário nos trouxe a impressão de que ela não é 
confiável.    
(   ) Queriam saber se alguém tinha alguma coisa contra o rapaz.    
c) Assinale o período em que a oração subordinada é 
Predicativa. 
(   ) Aconselho-a de que seja mais cautelosa.    
(   ) O fato é que você deixou de estudar.    
(   ) Marcos está certo de que a sua irmã virá visitá-lo.    
d) Assinale o período em que a oração subordinada é Apositiva. 
(   ) Minha esperança era que ele desistisse da competição.    
(   ) Faço apenas um pedido: que você reveja sua opinião sobre 
esse assunto.    
(   ) Tivemos a impressão de que a casa estava vazia.    
 
e) Assinale o período em que a oração subordinada é Subjetiva. 
(   ) É preciso que o salário seja aumentado.    
(   ) Recebemos a notícia de que estavam todos bem.    
(   ) Minha ideia é que viajemos todos juntos.    
 
10. Marque a resposta correta. 

a) Assinale o período em que a oração subordinada é 
Completiva nominal. 
(   ) Tenho medo de que essa calúnia se espalhe.    
(   ) Seria conveniente que a empresa contivesse os gastos.    
(   ) Confesso que me detive alguns minutos olhando-a 
fascinado.    
 
b) Assinale o período em que a oração subordinada é Apositiva. 
(   ) Desejo-te uma coisa: que sejas muito feliz.    
(   ) Eles agora se convenceram de que erraram.    
(   ) Não temos esperança de que o caso se resolva.    
 
c) Assinale o período em que a oração subordinada é 
Predicativa. 
(   ) Tenho a impressão de que ele gostou do imóvel.    
(   ) O fato é que ando decepcionado com suas atitudes.    
(   ) Ele tem receio de que o plano não dê certo.    
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d) Assinale o período em que a oração subordinada é Subjetiva. 
(   ) É possível que ela venha na reunião.    
(   ) Tenho aversão a que me critiquem.    
(   ) É pouco provável que ele aceite a proposta.    
 
e) Assinale o período em que a oração subordinada é Objetiva 
indireta. 
(   ) Sentimos orgulho de que você se comportou.    
(   ) Lembre-se de que você é o responsável pelo trabalho.    
(   ) Gostaríamos de que saíssem em silêncio.    
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Respostas 
1) a) Objetiva direta 
b) Objetiva direta 
c) Predicativa 
d) Subjetiva 
e) Completiva nominal 
 
2) a) Apositiva 
b) Objetiva direta 
c) Subjetiva 
d) Objetiva direta 
e) Objetiva direta 
 
3) a) Objetiva indireta 
b) Objetiva indireta 
c) Objetiva indireta 
d) Apositiva 
e) Predicativa 
 
4) a) Objetiva direta 
b) Subjetiva 
c) Objetiva indireta 
d) Objetiva direta 
e) Objetiva direta 
 
5) a) Oração principal: Ele queixou-se 
Oração subordinada substantiva objetiva indireta: de que estava 
com dor na perna. 
 
b) Oração principal: Essa experiência deixa claro 
Oração subordinada substantiva objetiva direta: que nada se 
perdeu. 
 
c) Oração principal: Lucas tinha medo 
Oração subordinada substantiva completiva nominal: de que o 
prejudicassem. 
 
d) Oração principal: O chefe ordenou aos funcionários 
Oração subordinada substantiva objetiva direta: que 
retornassem ao trabalho. 
 
e) Oração principal: Quero saber 
Oração subordinada substantiva objetiva direta: onde você 
esteve. 
 
 
6) B, A, E, C, F. 
 
7) a) Oração principal: Respondi-lhe 
Oração subordinada substantiva objetiva direta: que não podia 
cumprir aquela ordem. 
 
b) Oração principal: A verdade é 
Oração subordinada substantiva predicativa: que não sabíamos 
de nada disso. 
 
c) Oração principal: Todos querem 
Oração subordinada substantiva objetiva direta: que você seja 
aprovado no vestibular. 
 

d) Oração principal: Convém 
Oração subordinada substantiva subjetiva: que você se apresse. 
 
e) Oração principal: Não tenho dúvida 
Oração subordinada substantiva completiva nominal: de que eu 
fui amada. 
 
 
8) D, C, E, F, B. 
 
9) a) Informamos que os alunos sairão pela porta dos fundos. 
b) O juiz estava convicto de que aquele homem era culpado. 
c) O fato é que você deixou de estudar. 
d) Faço apenas um pedido: que você reveja sua opinião sobre 
esse assunto. 
e) É preciso que o salário seja aumentado. 
 
10) a) Tenho medo de que essa calúnia se espalhe. 
b) Desejo-te uma coisa: que sejas muito feliz. 
c) O fato é que ando decepcionado com suas atitudes. 
d) É pouco provável que ele aceite a proposta. 
e) Lembre-se de que você é o responsável pelo trabalho. 
 
 
 


