


Predicativa: funciona como predicado do sujeito da oração principal.

Ex: Minha vontade é/ que encontres o teu caminho.

Ex.: A dúvida é/ se você virá.

Ex.: A verdade é/ que você não virá
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Apositiva: funciona como aposto de um nome da oração principal.

Ex: Faço apenas um pedido:/ que você nunca abandone os seus princípios.

Ex.: Toda a família tem o mesmo objetivo:/ que eu passe no vestibular
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1. Procurando se ater ao código abaixo, relacione a segunda coluna de 
acordo com a primeira:

(A) oração subordinada objetiva direta
(B) oração subordinada completiva nominal
(C) oração subordinada objetiva indireta
(D) oração subordinada subjetiva
(E) oração subordinada predicativa

( ) Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas.
( ) Chegamos à conclusão de que nosso passeio não acontecerá.
( ) O problema é que não confio em você.
( ) O barulho constante não permite que os moradores vivam tranquilos.
( ) Decidiu-se que as novas mercadorias teriam um novo valor.
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2. No 1º quadrinho, o que a personagem diz ser fundamental para um chargista?

3. De acordo com a personagem, que tipo de informações o chargista deve
escolher?
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4. Observe o período retirado do 1º balão:
a) Qual seria a oração principal?

b) Como se classifica a oração destacada?
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Observe a estrutura sintática do texto:
5) Qual o verbo da oração principal deste texto?

6) Sintaticamente como se classifica esse verbo?

7) Identifique a oração seguinte, após principal.
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8) Que função sintática essa 2ª oração 
desempenham nesse texto?

9) Como se classifica essa 2ª oração?
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Oração Subordinada 
Adjetiva     

Orações adjetivas – são iniciadas por um pronome relativo ( que, qual, cujo,
onde etc.) e exercem a função de um adjetivo dentro da estrutura da oração
principal.

Há dois tipos de orações adjetivas: as restritivas e as explicativas.
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