
APLICAÇÃO 1 
 
1- Na frase " Maria do Carmo tinha certeza de que estava para ser mãe" a oração em destaque é : 

a) Subordinada substantiva objetiva indireta 
b) Subordinada substantiva completiva nominal. 
c) Subordinada substantiva predicativa. 

d) Coordenada sindética conclusiva 
e) Coordenada sindética explicativa 
 
2- 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 neste mundo. 
 
3- Marque a opção que contém oração subordinada substantiva completiva nominal: 

a) "Tanto eu como Pascoal tínhamos preço 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" 
 
4- As orações subordinadas substantivas que aparecem nos períodos abaixo são todas 
subjetivas exceto: 

a) Decidiu-se que o período subiria de preço. 
b) É muito bom que o homem vez por outra reflita sobre sua vida. 
c) Ignoras quanto custou meu relógio? 
d) Perguntou-se ao diretor quando seríamos recebidos. 
e) Convinha-nos que você estivesse presente à reunião. 
 
5 - Na frase " Argumentei que não é justo que o padeiro ganhe festas" as orações introduzidas 
pela conjunção que são respectivamente : 

a) Ambas subordinadas substantivas objetivas diretas 
b) Ambas subordinadas subjetivas 

c) Subordinada substantiva objetiva direta e subordinada substantiva subjetiva. 
d) Subordinada objetiva direta e coordenada assindética . 

e) Subordinada substantiva objetiva e subordinada substantiva predicativa. 
 
6- Em " É possível que comunicassem sobre política" a segunda oração é : 

a) Subordinada substantiva subjetiva. 
b) Subordinada adverbial predicativa. 

c) Subordinada substantiva predicativa 
d) Principal 
e) Subordinada substantiva objetiva direta. 
 
7- A palavra se é conjunção subordinativa integrante (introduzindo oração subordinada 
substantiva objetiva direta) em qual das orações seguintes? 

a) Ele se morria de ciúmes pelo patrão. 
b) A Federação arroga-se o direito de cancelar o jogo. 

c) O aluno fez-se passar por doutor. 
d) Precisa-se de pedreiros. 

e) Não sei se o vinho está bom. 
 
8- " As cunnãs tinham ensinado para ele que o sagüi-açu não era sagüim não, chamava 
elevador e era uma máquina ." 
Em relação à oração não destacada as orações em destaque são respectivamente : 

a) Subordinada substantiva objetiva direta coordenada assindética coordenada sindética aditiva. 
b) Subordinada adjetiva restritiva coordenada assindética -coordenada sindética aditiva. 
c) Subordinada substantiva objetiva direta subordinada substantiva objetiva direta coordenada sindética 
aditiva. 

d) Subordinada substantiva objetiva direta subordinada substantiva objetiva direta 
e) Subordinada substantiva subjetiva coordenada assindética coordenada sindética aditiva. 
 



9- " Se ele confessou  não sei." A oração destacada é: 

a) Subordinada adverbial temporal 
b) Subordinada substantiva objetiva direta 

c) Subordinada substantiva objetiva indireta 
d) Subordinada substantiva supletiva 
e) Subordinada substantiva predicativa 
 
10- " A verdade é que a gente não sabia nada" 
Classifica -se a segunda oração como: 

a) Subordinada substantiva objetiva direta 
b) Subordinada adverbial conformativa 

c) Subordinada substantiva objetiva indireta 
d) Subordinada substantiva predicativa 
e) Subordinada substantiva apositiva. 
 
11- Leia atentamente a frase: 
" O presidente comunicou ao Ministro do Planejamento e ao Ministro da Indústria e Comércio, 
que não haverá expediente na Segunda-feira próxima." Nesta frase a vírgula está separando 
erroneamente a oração principal e a oração: 

a) Subordinada substantiva objetiva indireta 

b) Subordinada adverbial temporal 
c) Coordenada Sindética adversativa 

d) Subordinada substantiva objetiva direta 
e) Subordinada substantiva assindética modal. 
 
12- Em " Queria que me ajudasses. " 
O trecho destacado pode ser substituído por: 

a) a sua ajuda 
b) a vossa ajuda 
c) a ajuda de você 
d) a ajuda deles 
e) a tua ajuda. 
 
13- " Lembro-me de que ele só usava camisas brancas." 
A oração destacada é: 

a) Subordinada substantiva completiva nominal 
b) Subordinada substantiva objetiva indireta 
c) Subordinada substantiva predicativa 

d) Subordina substantiva subjetiva. 
e) Subordinada substantiva objetiva direta 
 
14. Coloque nos parênteses o número correspondente à oração sublinhada, de acordo com a classificação:  
( 1 ) oração coordenada assindética ( 2 ) oração coordenada sindética aditiva  
( 3 ) oração coordenada sindética alternativa ( 4 ) oração coordenada sindética conclusiva  
( 5 ) oração coordenada sindética explicativa ( 6 ) oração coordenada sindética adversativa  
( ) A testemunha falou toda a verdade, mas sua declaração não mudou o caso.  
( ) Desejo conhecer a Espanha, por isso trabalho.  
( ) Prepare sua bagagem, que está na hora.  
( ) Ouça o que estou falando, porque não repetirei.  
( ) O ladrão não somente levou as joias do quarto, senão ainda o dinheiro escondido no colchão.  
( ) Os atletas não vieram ao evento, tampouco dedicaram-se aos treinos.  
( ) Dedicava-se bastante, contudo não tinha método  
 

15. 
 
―Até que um dia,  
O mais frágil deles  

Entra sozinho em nossa casa,  
Rouba-nos a luz, e,  
Conhecendo nosso medo,  

Arranca-nos a voz da garganta.  
E já não podemos dizer nada‖ .  
 
Poder-se-ia substituir a oração, sem alteração de sentido, por  
 
a) se conhece o nosso medo,...  
b) quando conhece o nosso medo,...  

c) embora conheça o nosso medo,...  



d) para conhecer o nosso medo,...  

e) Porque conhece o nosso medo,...  
 

 

 
16. Todas as orações grifadas têm a função de sujeito, EXCETO:   
A)  Soube-se que ele se casaria com a prima.  
B)  Era preciso que todos tomassem seus lugares.  
C)  Parece que todos já sabem do ocorrido.  

D)  Percebe que ele está incomodado agora? 
 

 
17. Uma conjunção integrante (que, se) é aquela que inicia uma oração subordinada substantiva. Das 
alternativas abaixo, apenas uma delas justifica tal afirmação. Aponte-a.   
A)  ''A sucessão brasileira é apresentada a Paul O`Neill, secretário do Tesouro dos EUA que deixou a 
Argentina afundar.''  
B)  ''O que metade das pessoas quer é mais mudanças. Aqueles que querem oposição cravada mesmo 

representam 30%'' .  
C)  ''Tive a nítida sensação de que já tinha estado lá, de que já tinha vivido naquele lugar, um convento 

antigo, em Portugal.''  
D)  ''Ex-trombadinha, promotor de Justiça de uma cidade do interior da Bahia, assiste os pais que não 
matriculam seus filhos.'' 
 
18. Aponte a única alternativa em que há uma oração adjetiva:   
A)  Sempre que volto a casa, sinto-me feliz, pois cumpri minha missão.  

B)  Adoraria se ele aceitasse meus presentes através dos quais demonstro meu amor.  
C)  Não me parece muito importante que faça certas viagens.  
D)  Por mais que negasse, você sempre acreditou no Brasil.  
E)  n.d.a.  
 
 
ROBÔ TAMBÉM É GENTE!  
Responda rápido: o que é uma pessoa? A filosofia passou milênios tentando responder a esta pergunta 

aparentemente simples. Nesse tempo, não avançamos muito além da eliminação. Sabemos que uma 
cadeira não é uma pessoa, nem um automóvel. Mas, se tentarmos definir uma pessoa como um ser vivo 
com inteligência, sentimentos e noção de ética e moral, sabemos hoje que teríamos que incluir na lista 

animais como cachorros – e pensadores de peso como o australiano Peter Singer advogam há anos que 
várias espécies de mamíferos precisam ter seus direitos respeitados tanto quanto os humanos. Ou seja, 
além de não avançarmos muito na definição, as descobertas recentes da biologia complicaram as coisas, 
a ponto de o Parlamento da Espanha ter aprovado, há dois anos, uma lei concedendo direitos civis aos 

grandes símios. Em poucos anos, essa situação vai ficar ainda mais nebulosa. Os seres humanos 
clonados serão considerados pessoas como nós? Desde 2002, a American Civil Liberties Union, uma 
importante organização americana de direitos humanos, está preparada para defender que sim, ainda 
que a luta contra o preconceito prometa ser dura. O que dizer, então dos robôs de inteligência artificial? 
Não se assuste, mas seremos obrigados a considerá-los tão pessoas quanto nós. Teremos as pessoas 
humanas (clonadas ou não), as pessoas animais... e as pessoas robóticas!  

Logo vamos nos deparar com esse problema. Na falta de uma resposta clara, seremos obrigados a tratar 
a vida artificial em situação de igualdade. Hoje os robôs ainda não se parecem conosco, e por mais que 
tenham o que chamamos de inteligência, não são capazes de sentir alegria ou tristeza, prazer ou dor 
(como nós e muitos animais temos). Tampouco têm condições de diferenciar o certo do errado, e por isso 
não podem responder por seus atos – mais ou menos como pensamos das crianças muito jovens. Isso 
vai mudar. Existem, espalhados por laboratórios de ponta de todo o mundo, dos Estados Unidos à Coreia 
do Sul, robôs capazes de reconhecer objetos, tomar decisões com base em critérios preestabelecidos e 

transmitir conhecimento.  
 
A robótica já se inspira na organização biológica e social das pessoas. Para que eles transformem o 
aprendizado de informações em reprodução de sentimentos é um passo grande, mas factível. E a 
neurocomputação já trabalha exatamente nisso, em máquinas com sistemas nervosos com um conjunto 
de chips que imita neurônios. Em dez anos vamos conviver com pessoas de metal, capazes de discordar 
de nós, perder a paciência e mesmo cometer erros. Não vamos experimentar um mundo totalmente 
dominado por máquinas, no estilo da série de filmes Exterminador do Futuro, mas ainda vamos precisar 

de tribunais para julgar crimes cometidos por ciborgues – afinal, quem tem direitos também tem 
deveres. Se quiser dar conta desses dilemas, a filosofia vai ter que avançar muito além da metafísica. 
Talvez os primeiros robôs filósofos nos ajudem nessa tarefa. (Revista Galileu, janeiro de 2011)  



 

19. No segmento ―...ainda que a luta contra o preconceito prometa ser dura.‖ , o conectivo em 
destaque tem valor semântico de:  

A) Oposição B) causa C) modo D) tempo E) consequência  
 
1B, 2A, 3A, 4C, 5C, 6A, 7E, 8C, 9B, 10D, 11D, 12E, 13B, 14(6,4,5,5,2,2,6), 15E, 16D, 17C, 18B, 19A. 


