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5. (UM-SP) 

A. Sua palavra foi a primeira a perder o significado naquele agitado 
contexto. 

B. Tenho necessidade de me apoiares nesta complicada situação.

C. Antes de repelir seus mestres, procure compreendê-los.  

Analisando os períodos A, B e C, concluímos que as frases neles destacadas 
são três orações reduzidas. Desdobrando-as, obteremos, respectivamente:

a) uma adjetiva, uma substantiva e uma adverbial        

b) uma adjetiva, uma adverbial e uma substantiva

c) três adverbiais                                                            

d) uma adjetiva e duas adverbiai 

e) uma adverbial e duas adjetivas
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6. (FMU) No texto: "Um se encarrega de comprar camarões", a oração 
destacada é uma:

a) subordinada substantiva completiva nominal, reduzida de gerúndio

b) subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo

c) subordinada substantiva subjetiva, reduzida de gerúndio

d) subordinada substantiva objetiva indireta, reduzida de infinitivo

e) subordinada substantiva apositiva, reduzida de infinitivo
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7. Retire do texto uma oração
desenvolvida e uma reduzida e
classifique-as.

Que vou sair – Oração 
Subordinada Substantiva 
Objetiva Direta Desenvolvida

Pra comer sozinho – Oração Subordinada Adverbial 
Final Reduzida



“Contribuir com“ ou "contribuir para” ?

"Outros fatores que contribuíram com a inflação do mês 

foram os reajustes de água e esgoto e o aumento nos preços 

de alimentos, depois de um ciclo de queda encerrado no 

fechamento de setembro."

ERRADO
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Contribuir (VTI / BIRRELATIVO)

Apresenta preposições distintas para sentidos diferentes.

a) Com a preposição para – Há uma referência ao que é 

beneficiado pela contribuição. 

Ex.: “Vamos contribuir para país superar coronavírus.”

b) Com a preposição com – Há uma referência ao que é 

ofertado na contribuição.

Ex.: Os fiéis contribuíram com metade de seus salários.

BIRRELATIVO ( POSSUI DOIS OBJETOS INDIRETOS )

Ex.: Devo contribuir para o INSS com 5%, 11% ou 20% ?
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Aspirar

1. (=absorver ou inalar) - transitivo direto.

Ex.: O rapaz aspirou o suave perfume que vinha da moça.

2. (= desejar ou almejar) - quando transitivo indireto.

Ex.: Todos aspirara a um bom emprego.
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