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BATERIA DE PORTUGUÊS I  

 
 

1- Leia a tirinha abaixo: 
 

 
 

a) Classifique a oração subordinada substantiva do último quadrinho: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

b) Qual a função que essa oração exerce na oração principal? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2- Faça a correta associação: 

 

( a ) Oração coordenada assindética 

( b ) Oração coordenada sindética aditiva 

( c ) Oração coordenada sindética adversativa 

( d ) Oração coordenada sindética explicativa 

( e ) Oração coordenada sindética conclusiva 

 

(    ) Venha para casa, Senhora, por favor, porque preciso de seus serviços. 

(    ) Uma hora da noite eles se iam e eu ficava só. 

(    ) Às suas violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. 

(    ) O saca-rolhas sumiu; volte, pois, para casa. 

(    ) Nos primeiros dias achei bom ficar sozinho, mas a notícia de sua perda veio aos poucos.  

 

3- Classifique as orações subordinadas substantivas destacadas a seguir: 

 

a) Já os avisei de que a reunião será amanhã. 

___________________________________________________________________________ 
b) Foi a insegurança que o levou ao fracasso. 

___________________________________________________________________________ 
c) Acho que vai chover. 

___________________________________________________________________________ 
d) É necessário que saibas esperar o momento certo. 

___________________________________________________________________________ 
e) Temos receio de que ele nos descubra. 

___________________________________________________________________________ 
 

1º trimestre “Sem limite para crescer” 



4- Complete as frases seguintes empregando um conectivo (conjunção) que dê sentido ao período que você 

criou. Use conjunções do quadro seguinte: 

 

• e, mas... também, nem • mas, porém, contudo, no entanto  

• ou... ou, quer... quer • portanto, por isso, logo • pois, porque, que 

 

a) Não aprovo ________________________________ 

b) Os livros não só instruem _____________________ 

c) Não solte balões, ____________________________ 

d) Você é o proprietário do carro, _________________ 

e) Passei com notas ótimas ______________________ 

f) Ou você presta atenção, ______________________ 

g) Entre logo, ________________________________ 

 

Texto para as questões 5 e 6: 
 

O mundo é grande 

 

O mundo é grande e cabe 

Nesta janela sobre o mar. 

O mar é grande e cabe 

Na cama e no colchão de amar. 

O amor é grande e cabe 

No breve espaço de beijar. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. 

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983. 

 

5- Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração 

de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso 

da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa 

conjunção estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido de: 

a) comparação; 

b) oposição; 

c) conclusão; 

d) alternância; 

e) finalidade. 

6- Em qual dos versos a conjunção e tem valor aditivo? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

7- Una as duas orações abaixo usando a conjunção indicada: 

 

a) Você gasta o mínimo. - Sua mãe acha o máximo. (e) 

__________________________________________________________________________ 

 

b) Ele levou a mala. - Ele não carregou o peso. (mas) 

__________________________________________________________________________ 

 

c) Ele está mal de notas. - Ele vai ser reprovado. (logo) 

__________________________________________________________________________ 

 

d) Temos chuva. - Temos sol. (ora... ora...) 

__________________________________________________________________________ 

 

e) Ande depressa. - A prova é às 8 horas. (que) 

__________________________________________________________________________ 

 



8- Retire do texto a única oração subordinada substantiva objetiva direta. 
 

 

 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

 
 

 

9- Eis a seguir alguns fragmentos de um poema com a autoria de Luís Fernando Veríssimo. Leia-o atentamente, 

respondendo às perguntas que a ele se referem: 

 

“O homem é o único animal que... 

...que constrói casa, mas é o único animal que precisa de fechadura. 

...que trai, polui e aterroriza, mas é o único que se justifica depois. 

... que engole sapo, mas é o único que não faz isso pelo valor nutricional” 

(Poesia numa hora dessas? Porto Alegre: L&PM. p. 19) 

De acordo com sua percepção, em cada verso há a presença do pronome relativo “que”. 

a) Tendo em vista que o pronome relativo é o termo que substitui outro antecedente, qual o termo a que ele se 

refere em todos os casos? 

_________________________________________________________________________________________ 

b) De acordo com sua função sintática, aponte-a. __________________________________________________ 

10- Analisando os enunciados que seguem, explique a diferença de funções demarcadas por meio do vocábulo 

“que”: 
 

a) Desejamos que você seja feliz. 

b) Chegaram os alunos que participaram das competições. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

11- Partindo do pressuposto de que o pronome relativo deve ser antecedido de preposição quando verbo da 2ª 

oração a exige, analise o exemplo em evidência e em seguida responda ao que se pede: 

 

O conselho é necessário. Preciso do conselho. 

 

Unindo-as, obteríamos: 

O conselho de que preciso é necessário.  

Com base no mesmo, una as orações a seguir utilizando-se dos pronomes relativos que, quem, o qual, a qual ou 

onde: 

a) Moro em uma capital. A capital é linda.  

_________________________________________________________________________________ 



 

b) Quero estudar neste colégio. Gosto muito deste colégio.  

__________________________________________________________________________________ 

 

c) Frequentamos aquele cinema. Gostamos muito daquele cinema. 

__________________________________________________________________________________ 

 

d) Assisti à peça teatral. A peça teatral é magnífica. 

__________________________________________________________________________________ 

 

e) Bebi o café. Eu mesmo preparei o café. 

__________________________________________________________________________________ 

 

12- No período “Todos tinham certeza de que 

seriam aprovados”, a oração destacada é: 

a) substantiva objetiva indireta 

b) substantiva completiva nominal 

c) substantiva apositiva 

d) substantiva subjetiva 

e) n.d.a 

 

13- Leia esta prosa poética de Mário Quintana. 

 

O MILAGRE 

Dias maravilhosos em que os jornais vêm cheios 

de poesia... e do lábio do amigo brotam palavras e 

eterno encanto... Dias mágicos... em que os burgueses 

espiam, através das vidraças dos escritórios, a graça 

gratuita das nuvens... 

QUINTANA, Mário. Sapato furado. São Paulo: 

FTD, 1994. p. 22. © by Elena Quintana. 

 

a) Transcreva  as orações introduzidas por 

pronomes relativos. 

_____________________________________________

_____________________________________ 

 

b) Com que termos antecedentes essas orações se 

relacionam? 

_____________________________________________

_____________________________________ 

 

15-“Eis que eu era, um homem sem critérios que 

gostava de experimenta um maior contato com a 

vida”. (Márcio Souza). - QUE, em “... que gostava....”, 

exerce a função sintática de: 

a) objeto direto 

b) sujeito 

c) objeto indireto 

d) predicativo 

e) complemento nominal 

 

16- “Os homens sempre se esquecem de que somos 

todos mortais.” A oração destacada é: 

a) substantiva completiva nominal 

b) substantiva objetiva indireta 

c) substantiva predicativa 

d) substantiva objetiva direta 

e) substantiva subjetiva 

 

17- “Estou seguro de que a sabedoria dos 

legisladores saberá encontrar meios para realizar 

semelhante medida.” A oração em destaque é 

substantiva: 

a) objetiva indireta 

b) completiva nominal 

c) objetiva direta 

d) subjetiva 

e) apositiva 

 

18- Há oração subordinada substantiva apositiva 

em: 

a) Na rua perguntou-lhe em tom misterioso: onde 

poderemos falar à vontade? 

b) Ninguém reparou em Olívia: todos andavam 

como pasmados. 



c) As estrelas que vemos parecem grandes olhos 

curiosos. 

d) Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito: 

não admira que ela me preferisse. 

e) Sempre desejava a mesma coisa: que a sua 

presença fosse notada. 

 

19- 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) Lembre-se de que tudo passa nesse mundo. 

 

20- Nos trechos: “… não é impossível que a notícia 

da morte me deixasse alguma tranqüilidade, alívio e 

um ou dois minutos de prazer” e “Digo-vos que as 

lágrimas eram verdadeiras”. A palavra “que” está 

introduzindo, respectivamente, orações: 

 

a) subordinada substantiva subjetiva, subordinada 

substantiva objetiva direta 

b) subordinada substantiva objetiva direta, 

subordinada substantiva objetiva direta 

c) subordinada substantiva subjetiva, subordinada 

substantiva predicativa 

d) subordinada substantiva completiva nominal, 

subordinada adjetiva explicativa 

e) subordinada adjetiva explicativa, subordinada 

substantiva predicativa 

 

 

 

 

 

 

BOM ESTUDO!!!!!!! 

 

 



  

 

 

 


