ATIVIDADES DE REVISÃO – LÍNGUA PORTUGUESA
ALUNO (A) _______________________________________________________ 3º ANO _____

01- (FCE-SP) "Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais." A oração destacada
é:
A) substantiva completiva nominal
B) substantiva objetiva indireta
C) substantiva predicativa
D) substantiva objetiva direta
E) substantiva subjetiva
02- (FEI-SP) "Estou seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para
realizar semelhante medida." A oração em destaque é substantiva:
A) objetiva indireta
B) completiva nominal
C) objetiva direta
D) subjetiva
E) apositiva
03- (UC-MG) Há oração subordinada substantiva apositiva em:
A) Na rua perguntou-lhe em tom misterioso: onde poderemos falar à vontade?
B) Ninguém reparou em Olívia: todos andavam como pasmados.
C) As estrelas que vemos parecem grandes olhos curiosos.
D) Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito: não admira que ela me preferisse.
E) Sempre desejava a mesma coisa: que a sua presença fosse notada.
04- (UF-PA) Qual o período em que há oração subordinada substantiva predicativa?
A) Meu desejo é que você passe nos exames vestibulares.
B) Sou favorável a que o aprovem.
C) Desejo-te isto: que sejas feliz.
D) O aluno que estuda consegue superar as dificuldades do vestibular.
E) Lembre-se de que tudo passa nesse mundo.
05- (UF-PA) Há no período uma oração subordinada adjetiva:
A) Ele falou que compraria a casa.
B) Não fale alto, que ela pode ouvir.
C) Vamos embora, que o dia está amanhecendo.
D) Em time que ganha não se mexe.
E) Parece que a prova não está difícil.
06- (PUC) Nos trechos: "... não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma
tranquilidade, alívio e um ou dois minutos de prazer" e "Digo-vos que as lágrimas eram
verdadeiras". A palavra "que" está introduzindo, respectivamente, orações:
A) subordinada substantiva subjetiva, subordinada substantiva objetiva direta
B) subordinada substantiva objetiva direta, subordinada substantiva objetiva direta

C) subordinada substantiva subjetiva, subordinada substantiva predicativa
D) subordinada substantiva completiva nominal, subordinada adjetiva explicativa
E) subordinada adjetiva explicativa, subordinada substantiva predicativa
07- (PUC) Assinale a alternativa que apresenta um período composto onde uma das orações é
subordinada adjetiva:
A) "... a nenhuma pedi ainda que me desse fé: pelo contrário, digo a todas como sou".
B) "Todavia, eu a ninguém escondo os sentimentos que ainda há pouco mostrei."
C) "... em toda a parte confesso que sou volúvel, inconstante e incapaz de amar três dias um
mesmo objeto".
D) "Mas entre nós há sempre uma grande diferença; vós enganais e eu desengano."
E) " - Está romântico!... está romântico... - exclamaram os três..."
08- (F. TIBIRIÇA-SP) No período "Todos tinham certeza de que seriam aprovados", a oração
destacada é:
A) substantiva objetiva indireta
B) substantiva completiva nominal
C) substantiva apositiva
D) substantiva subjetiva
E) Nenhuma das alternativas
09- (UFSCAR) Marque a opção que contém oração subordinada substantiva completiva nominal:
A) "Tanto eu como Pascoal tínhamos medo de que o patrão topasse Pedro Barqueiro nas ruas da
cidade."
B) "Era preciso que ninguém desconfiasse do nosso conluio para prendermos o Pedro Barqueiro."
C) "Para encurtar a história, patrãozinho, achamos Pedro Barqueiro no rancho, que só tinha três
divisões: a sala, o quarto dele e a cozinha."
D) "Quando chegamos, Pedro estava no terreiro debulhando milho, que havia colhido em sua
rocinha, ali perto."
E) "Pascoal me fez um sinalzinho, eu dei a volta e entrei pela porta do fundo para agarrar o
Barqueiro pelas costas."
10- (F. TIBIRIÇA-SP) No período "Penso, logo existo", oração em destaque é:
A) coordenada sindética conclusiva
B) coordenada sindética aditiva
C) coordenada sindética alternativa
D) coordenada sindética adversativa
E) Nenhuma das alternativas
11- Classifique as orações coordenadas conforme o código abaixo:
( 1 ) oração coordenada assindética
( 2 ) oração coordenada sindética aditiva
( 3 ) oração coordenada sindética adversativa
( 4 ) oração coordenada sindética alternativa
( 5 ) oração coordenada sindética explicativa
( 6 ) oração coordenada sindética conclusiva

A) Gosto muito de dançar, pois faço “jazz”desde pequenina. ( )
B) Recebeu a bola, driblou o adversário e chutou para o gol. ( )
C) Acendeu o “abat-jour”, guardou os chinelos e deitou-se. ( )
D) Não se desespere, que estaremos a seu lado sempre. ( )
E) Ele estudou bastante; deve, pois, passar no próximo vestibular. ( )
F) Está faltando água nas represas, por conseguinte haverá racionamento de energia. ( )
G) Não me abandone, ou eu sou capaz de morrer. ( )
H) Não é gulodice, nem egoísmo de criança. ( )
I) Ela não só chorava, como também rasgava as cartas com desespero. ( )
J) Choveu muito na região sudeste; no entanto, o rodízio de água começará amanhã. ( )
L)Viajei até ao Norte, porém não consegui observar todas as paisagens.( )
M) Já vos foram fornecidos os exercícios, portanto trabalhem bem. ( )
N) Traz-me as tuas revistas ou terei que comprar outras. ( )
O) Seja pelo melhor, seja pelo pior, vou emigrar para Londres.( )
P) O meu amigo não aceita ajuda de ninguém, por conseguinte vou ajudá-lo sem que perceba. ( )
Q) Tudo é belo nestas paisagens, mas falta-me a minha família.( )
R) Eles não terminaram o que tinham que fazer nem se esforçaram por isso. ( )
S) Ora me dizes para estudar, ora me obrigas a trabalhar na loja. ( )
12- (Univ. Fed. Santa Maria – RS) – Assinale a sequência de conjunções que estabelecem, entre as
orações de cada item, uma correta relação de sentido.
1. Correu demais, ___ caiu.
2. Dormiu mal, ___ os sonhos não o deixaram em paz.
3. A matéria perece, ___ a alma é imortal.
4. Leu o livro, ___ é capaz de descrever as personagens com detalhes.
5. Guarde seus pertences, ___ podem servir mais tarde.

A) porque, todavia, portanto, logo, entretanto
B) por isso, porque, mas, portanto, que
C) logo, porém, pois, porque, mas
D) porém, pois, logo, todavia, porque
E) entretanto, que, porque, pois, portanto
13- Assinale a alternativa em que a oração em destaque foi incorretamente analisada:
A) Compre o bilhete PORQUE O SORTEIO SERÁ AMANHÃ. (Oração Coordenada Sindética
Conclusiva)
B) Viu o acidente E SOCORREU AS VÍTIMAS. (Oração Coordenada Sindética Aditiva)
C) O professor fala muito, QUESTIONA BASTANTE. (Oração Coordenada Assindética)
D) Volte cedo, POIS IREMOS À FESTA. (Oração Coordenada Sindética Explicativa)
E) Não correu NEM BRINCOU. (Oração Coordenada Sindética Aditiva)
14- No período: “Paredes ficaram tortas, animais enlouqueceram e as plantas caíram”, temos:
A) Duas orações coordenadas assindéticas e uma oração subordinada substantiva.
B) Três subordinadas substantivas.
C) Três orações coordenadas.
D) Quatro orações coordenadas.
E) Uma oração principal e duas orações subordinadas.
15- Considere as frases abaixo:
1. Ao chegar a partilha, estava encalacrado, e na hora das contas davam-lhe uma ninharia.

2.
3.
4.
5.

Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano.
Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos.
Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada!
O amo abrandou, e Fabiano saiu de costas, o chapéu varrendo o tijolo.

Pode-se afirmar que temos orações coordenadas sindéticas aditivas em:
A) 1, 2 e 3;
B) 1, 3 e 4;
C) 1, 3 e 5;
D) 2, 4 e 5;
16- “Não quis ouvir o teu agouro.
Colhi todas as rosas que nasceram
Nos caminhos por onde me levaste
E as rosas não morreram."
(Álvaro Moreyra)
Considerando-se o último verso, ele se classifica como uma oração:
A) aditiva
B) explicativa
C) conclusiva
D) alternativa
E) adversativa
17) Meu dia outrora principiava alegre;
No entanto à noite eu chorava. Hoje mais velho,
Nascem-me em dúvida os dias, mas
Findam sagrados, serenamente."
(Manuel Bandeira)
No texto acima encontramos, pela ordem:
A) uma oração coordenada sindética alternativa e uma oração sindética adversativa
B) uma oração coordenada sindética adversativa e uma oração sindética alternativa
C) duas orações coordenadas sindéticas adversativas
D) uma oração coordenada sindética explicativa e uma oração sindética conclusiva
E) duas orações coordenadas sindéticas explicativas
18) "Já estava saturado daquilo;. era preciso, porém, suportar aquele voltear de mulheres."
No trecho é possível detectar:
A) uma oração coordenada sindética alternativa
B) uma oração coordenada sindética adversativa
C) uma oração coordenada sindética conclusiva
D) uma oração coordenada sindética explicativa

