
                                     

Aluno (a) _____________________________________________________________________ 

Lista para aula de recuperação 

GRAMÁTICA – 3º Ano 

 
01. Marque a alternativa com falha de classificação da O.S.S.Adverbial: 
a. Embora seja possível, é pouco provável uma terceira guerra.( temporal) 
b. Aumenta a tensão   /  à medida que a esquadra se aproxima. (proporcional) 
c. Todos fugiam para o abrigo / quando soava o alarme.(temporal) 
d. Os índios usaram as armas / para que não invadissem suas terras. (final) 
e. Tudo ocorreu   /  conforme estava previsto. (conformativa) 
 
 
02. "Maria do Carmo tinha a certeza de que estava para ser mãe. Todos estavam apreensivos com a 
possibilidade de que, enfim, ela pudesse estar grávida, afinal, foram anos de espera incessante, infinitas 
crenças frustradas, tios, avós e bisavós torcendo para que o bebê viesse alegrar a vida daquela família que se 
tornara tão pequena ao longo dos anos.” Na frase: "Maria do Carmo tinha a certeza de que estava para ser 
mãe", a oração destacada é:  
a) subordinada substantiva objetiva indireta  
b) subordinada substantiva completiva nominal  
c) subordinada substantiva predicativa  
d) coordenada sindética conclusiva  
e) coordenada sindética explicativa 
 
 
03. Conjunções são vocábulos usados para ligar expressões e orações que se dependem. A palavra se é 
conjunção subordinativa integrante, por introduzir 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 pelo doutor. 
d) Precisa-se de pedreiros. 
e) Não sei se o vinho está bom. 
 
 
04.  Indique a alternativa que apresenta uma oração subordinada substantiva apositiva: 
a) Hoje quero: me divertir. 
b) Apenas uma certeza me consola: que voltes. 
c) Sabendo que havia um grande estoque de roupas na loja, quis ir vê-las: era doida por vestidos novos. 
d) Fez três tentativas, aliás, quatro: nada conseguiu. 
e) A professora de que mais gosto é: a de gramática. 
 

 
05. "Um dia, como lhe dissessem que iam dar o passarinho, caso continuasse a comportar-se mal, correu para 
a área e abriu a porta da gaiola." As orações em destaque são, respectivamente, subordinadas adverbiais: 

  

a- final e temporal  b- condicional e causal    c- causal e condicional   d- causal e proporcional e- temporal e 
condicional   
 
 
 
 
 



06. No seguinte grupo de orações destacadas:  
 
1. É bom que você venha. 
2. Tenho medo de que a recessão venha.  
3. Não esqueça que é falível.  
4. Não te esqueças de que és infalível. 
   
Temos orações subordinadas, respectivamente:  
a) objetiva direta, apositiva, subjetiva, completiva nominal 
b) subjetiva, completiva nominal, objetiva direta, objetiva indireta   
c) objetiva direta, subjetiva, adverbial temporal, objetiva indireta  
d) subjetiva, objetiva indireta, objetiva direta, completiva nominal  
e) predicativa, objetiva indireta, objetiva direta, completiva nominal  
 
 
07. Predicativo é o termo que se refere a um ser específico, dando a ele uma qualidade, característica. Vem 
sempre ligado a um verbo de estado, implícito ou explícito. 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. 
 
 
08. Separe, classifique as orações subordinadas, grifando as conjunções: 
a- Seja bom, para que seu lugar no céu fique garantido. 
b- Ele era tão bom, que seu lugar no céu estava garantido. 
c- Seu lugar estava garantido, conforme suas boas ações mostravam. 
d- Ele era tão bom quanto um anjo. 
e- Seja bom, porque seu lugar no céu está garantido. 
f- Seu lugar no céu não estava garantido, embora fosse bom. 
g- Assim que for para o céu, verá que valeu a pena. 
h- É bom que você tenha boas ações. 
i- Queremos que você vá para o céu. 
j- Temos certeza de que você vai para o céu. 
k- Acredito em que você vire anjo. 
l- Minha vontade é que você vá para o céu. 
 
 
9. Analise as orações do período composto por subordinação abaixo e diga a diferença de sentido entre elas: 
a- As mães que cuidam com responsabilidade de seus bebês merecem todo respeito. 
b- As mães, que cuidam com responsabilidade de seus bebês, merecem todo respeito. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________ 
 
 
10. Elabore outra dupla de períodos compostos com orações adjetivas, assim como no exemplo acima, 
explicitando a diferença de significação entre elas. 
 
 

Beijos, lindinhos! 
“É preciso ver com os olhos livres” - Drummond 

    


