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Oração subordinada substantiva predicativa

Exerce a função de predicativo do sujeito do verbo da oração 
principal. Aparece sempre depois do verbo ser.

Ex.: A verdade é que ela sempre foi um amor.

Ex.: A dúvida era se seriam necessários mais ajudantes.
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Oração subordinada substantiva apositiva

Exerce a função de aposto de qualquer termo da oração principal.

Ex.: Todos desejam uma coisa: que a cura para a Covid
chegue logo.

Ex.: Peço um favor a todos: que se cuidem.
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RESOLUÇÃO DE QUESTÕES
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1. Observe a citação acima e identifique duas orações 
subordinadas substantivas, classificando-as em seguida.

“que não podemos encontrar a pedra filosofal”
“que ela seja procurada”



2. As orações subordinadas substantivas se iniciam com as conjunções 
integrantes “que” ou “se”. Sabendo disso, procure completar o sentido 
das orações que seguem, classificando-as conforme a função exercida 
pela subordinada. 

a) Sabe-se que _______________________________

b) Esperava-se que ____________________________

c) Queremos que ______________________________

d) Desejo que _________________________________

e) Todos declararam que ________________________

f) Alguns acharam que __________________________

g) Comentava-se que ___________________________

h) Decidiu-se que _______________________________
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3. Classifique as orações subordinadas 
substantivas em

(1)OBJETIVA DIRETA

(2)OBJETIVA INDIRETA

(3)COMPLETIVA NOMINAL

(4)SUBJETIVA

(5)PREDICATIVA

(6)APOSITIVA
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a. (  6 ) Desejo uma coisa: que você seja feliz.

b. ( 5 ) O importante é que todos estejam firmes.

c. ( 2 ) Todos se esquecem de que somos mortais.

d. ( 3 ) Havia dúvida de que o fato era verdadeiro.

e. (6 ) Ele quer a mesma coisa: que faças a tarefa.

f. ( 4 ) É interessante que você esteja me 

avaliando.

g. ( 4) É sabido que esta é a melhor solução. 



4. Observe as orações subordinadas a seguir.

I. É bom que estejas entendendo.

II. Não esqueças que somos privilegiados.

Temos orações subordinadas respectivamente:

A. objetiva direta, subjetiva.

B. subjetiva, objetiva direta.

C. objetiva direta, completiva nominal.

D. subjetiva, predicativa.

E. predicativa, objetiva direta. 
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5. Identifique uma oração subordinada substantiva na tirinha acima.

Que faça uma dieta sem gorduras
Oração subordinada substantiva objetiva direta 
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6.   De acordo com a tirinha, responda.

a) No 1º quadrinho, o que a personagem diz ser fundamental para um chargista?

b) De acordo com a personagem, que tipo de informações o chargista deve escolher?

c)    Observe o período retirado do 1º balão:

É fundamental que o chargista informe-se para fazer o seu trabalho.

d) Qual seria a oração principal?

e)    Como se classifica a oração destacada?
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