


b) Composto por Subordinação: ocorre quando é constituído de um conjunto de pelo
menos duas orações, em que uma delas (Subordinada) depende sintaticamente da
outra (Principal).

Ex.: Não fui à aula porque estava doente.

Ex: Eu disse / que o livro estava aqui. 
suj. VTD       função de objeto direto 

Três são os tipos de orações subordinadas: substantivas, adjetivas e adverbiais.
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Apresentam valor substantivo e são introduzidas por conjunções integrantes

(que – se )

Subjetiva: Funciona como sujeito do verbo da oração principal.

Ex: É necessário/ que se estabeleça regras nesta empresa

Ex.: Foi confirmado/ que o exame deu positivo
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Objetiva direta: exerce a função de objeto direto do verbo da oração
principal..

Ex.: Nós queremos/ que você fique

Ex.: Os alunos pediram/ que a prova fosse adiada
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Objetiva indireta: funciona como objeto indireto do verbo da oração
principal

Ex: Mariana lembrou-se/ de que Manoel chegaria mais tarde.

Ex.: A mulher precisa/ de que alguém a ajude
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Completiva nominal: funciona como complemento nominal de um nome da
oração principal.

Ex: Tenho certeza/ de que não há esperanças.

Ex.: Toda criança tem necessidade/ de que alguém a ame.

6



Predicativa: funciona como predicado do sujeito da oração principal.

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

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 concurso.
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(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.
( ) É provável que eu vá à festa..

1. Procurando se ater ao código abaixo, relacione a segunda 
coluna de acordo com a primeira:
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