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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para segunda-feira (28 de Setembro de 2020) –2 horas-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: Atividades Complementares. Conteúdo: Oração Subordinada 

Substantiva (Revisão). Atenção aluno: essas atividades devem ser copiadas no 

caderno de Português ou podem ser impressas e resolvidas pelo aluno. Sempre 

mandar fotos das atividades feitas via WhatsApp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 28 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 



1. Texto Base 1 

Você acha que um dia a gente podia mandar colocar um espelho grande aqui na sala?  

Referência 1 
LUFT, Lya. Reunião de família. 7. ed. São Paulo: 

Siciliano, 1994. Fragmento. 

Enunciado 
A oração que apresenta a mesma classificação sintática que a destacada é:  

A) 
Berta queixa-se de que a vida anda difícil, tendo de cuidar desse patrão impertinente.  

B) 
Mas tenho a sensação de que vou visitar um doente condenado, cujo rosto macilento 
terei de beijar. 

C) 
Não posso imaginá-la vendo televisão à noite ao lado de um marido que lê jornal de 
pijama e chinelos.  

 D) 
O Professor começou então a dizer que tinha insetos no ouvido, um ninho de insetos.  

E) 
Parece que essa reunião de família serve apenas para revelarmos casos bizarros. 

Texto Base 1 
        Os raios que passavam pelo vão da veneziana o faziam ter certeza de que o dia seria 
lindo. 

Referência 1 
FERRÉZ. Deus foi almoçar. São Paulo: Planeta, 2012. Fragmento. 

2. Enunciado 
O trecho sublinhado é uma oração subordinada substantiva: 

 A) 
Completiva nominal.  

B) 

objetiva direta. 

C) 

objetiva indireta. 

D) 
predicativa. 
  

E) 
subjetiva. 



3. Texto Base 1 
         No dia seguinte estávamos de novo no aeroporto, e de novo veio toda a família, mas 
desta vez para a despedida. Minha mãe chorava, pedia que ficássemos, ou que voltássemos 
logo. Mas eu estava convencido de que era melhor para todos a nossa partida. 

Referência 1 
SCLIAR, Moacyr. O centauro no jardim. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2004. Fragmento. 

Enunciado 
A oração em destaque no trecho da obra O centauro no jardim, de Moacyr Scliar, é 
subordinada substantiva 

A) 
apositiva. 

B) 
predicativa. 

C) 
objetiva indireta. 

 D) 
completiva nominal. 

4. Texto Base 1 
         — E a Folha? 
         — Acho que ainda não veio. 
         — Veio, sim senhora! Vá buscar. Você está farta de saber... 
         Para que ouvir o resto? Estava farta de saber. Trouxe a Folha. 

Referência 1 
MACHADO, Alcântara. A insigne Cornélia. In: Laranja da 

China. São Paulo: Poeteiro, 2014, e-book. Fragmento. 

Enunciado 
No trecho do conto de Alcântara Machado, a oração em destaque é classificada como 
subordinada substantiva 

A) 
predicativa. 

 B) 
objetiva direta. 

C) 
objetiva indireta. 

D) 
completiva nominal. 

5. Enunciado 

Em qual dos períodos a seguir, extraídos da obra Memorial de Maria Moura, de Rachel de 
Queiroz (21. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009), a oração em destaque é subordinada 
substantiva apositiva? 



A) 
É preciso que ele fique ciente disso. 

B) 
Acho que também eles não pensam em mim. 

C) 
Por que você não espera que o Duarte chegue? 

 D) 
Inventei o que me veio à ideia: que tinha entrado sem querer numa briga. 

 

 

 

 

 

 

 


