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TAREFÁRIO –LÍNGUA PORTUGUESA 

  

I - Responda às questões a seguir no caderno de português. Não é necessário copiar a 
pergunta. Busque por respostas no livro didático e no caderno. Responda apenas ao que 
foi solicitado. 
 

 

 
1) COESÃO TEXTUAL (p.50): 
 

A) Defina e explique a função dos conectivos. 
B)  Explique o uso de cada uma das conjunções estudadas (no caderno). Dê 

exemplos. 
 

 

2) ORAÇÃO SUBORDINADA SUBSTANTIVA: 
 
A) Defina e exemplifique = 

 Oração subordinada substantiva objetiva direta (OSSOD); 

 Oração subordinada substantiva objetiva indireta (OSSOI); 

 Oração subordinada substantiva completiva nominal (OSSCN); 

 Oração subordinada substantiva subjetiva (OSSS); 

 Oração subordinada substantiva predicativa (OSSPD) 

 Oração subordinada substantiva apositiva (OSSAP) 
 
 



3) ORGANIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO: 
 

A) Como deve ser organizada a informação em um texto informativo? 9p.63) 
 
 
 
 

 

 

 

 

II – Faça a lista de exercícios a seguir: 
 
1) (Enem – 2011) 
Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco 
de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que 
manter uma alimentação saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, 
por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante 
para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. 
Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, 
somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com 
acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. 
ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009. 
As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na 
construção do sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que 
 
(A) a expressão “Além disso” marca uma sequenciação de ideias. 
(B) o conectivo “mas também” inicia oração que exprime ideia de contraste. 
(C) o termo “como”, em “como morte súbita e derrame”, introduz uma generalização. 
(D) o termo “Também” exprime uma justificativa. 
(E) o termo “fatores” retoma coesivamente “níveis de colesterol e de glicose no 
sangue”. 
 
2) Relembrando conceitos: Período Simples. 
Identifique nas frases a seguir o sujeito, o verbo (e sua transitividade), os 
complementos (OD, OI, ou predicativo), adj. Adverbial e complemento nominal. 
 
 

 Verbo Transitivo Direto ----- COMPLEMENTO ----- Objeto Direto ou objeto direto 
preposicionado (raro). 
 

 Verbo Transitivo Indireto ---- COMPLEMENTO ---- Objeto Indireto (tem preposição). 
 

 Verbo Transitivo Direto e Indireto --- COMPLEMENTO ---- Objeto Direto e Objeto 
Indireto. (Esse mora na Arábia...) 
 

 Verbo Intransitivo ----- Não tem Objetos. Os adjuntos adverbias podem 
complementar o significado do verbo. 
 

 Verbo de Ligação ----- COMPLEMENTO ----- Predicativo do Sujeito. 
 
Exemplo: 
 
(Naquele dia), (a palavra do médico) (deu), (ao doente), (uma esperança de cura). 



Adj. Adverbial              sujeito              VTDI        OI                          OD 
 
 
 
 
 
 
 
Sua vez, analise os períodos simples a seguir: 
 
(A) A garota virou a cabeça assustada. 
(B) O pai emprestou o carro ao filho. 
(C) Aos vencedores daremos prêmios valiosos. 
(D) O professor pediu-lhe o caderno. 
(E) O mestre entregou-me um maço de provas. 
(F) O anfitrião ofertou um presente a cada visita. 
(G) Aquela estrada parecia sem fim. 
(H) A partir daquele dia, Amanda tornou-se minha melhor amiga. 
(I) A Juíza nomeou Eliza primeira bailarina. 
 
3) Quanto às orações subordinadas substantivas, a diferença é que agora os 
períodos são compostos (2 ou + verbos na frase) e as funções – sujeito, OD, OI, 
predicativo, complemento nominal e aposto – são exercidas por orações inteiras. 
 
Com relação às frases (ou períodos compostos) a seguir faça o que se pede: 
 

 Sublinhe os verbos e numere-os (assim, estará numerando as orações). 
 

 Analise cada verbo: 
I) Encontre o sujeito. 
II) Encontre o(s) complemento(s) do verbo – OD, OI, OD/OI ou Predicativo                                                                                
do Sujeito. Se houver adjunto adverbial, identifique-o também. 
III) Indique a transitividade do verbo (VTD, VTI, VTDI, VL, VI). 
 

 Separe as orações. 
 

 Classifique as orações em subordinadas substantivas e oração matriz. Utilize a 
nomenclatura: 
 
I) Oração subordinada substantiva subjetiva (tem função de sujeito); 
II) Oração subordinada substantiva objetiva direta (tem função de objeto direto); 
III) Oração subordinada substantiva objetiva indireta (tem função de objeto 
direto); 
IV) Oração subordinada substantiva predicativa (tem função de predicativo do 
sujeito); 
V) Oração subordinada substantiva completiva nominal (tem função de 
complemento nominal); 
VI) Oração subordinada substantiva apositiva (tem função de aposto). 
Usaremos o termo Matriz ao invés de oração principal visto que, em orações 
subordinadas substantivas, “principal” não significa ser mais importante! 
 
Exemplo: 
1                                  2 
[A mãe   não     sabe] [se   a criança    fugiu   de casa.(2)] 

Sujeito         Adj. Adv.  VTD         sujeito          VI          Adj Adv. 
 
(1) Oração Matriz de 2. 
(2) Oração subordinada substantiva objetiva direta de 1 porque tem função de 



objeto direto de 1. 
 
Agora, faça conforme explicado acima. Siga o exemplo. 
 
(A) O melhor era que ela falasse a verdade. 
(B) Saibas que estudei muito para esta prova. 
(C) O soldado insistia em que a prisão fosse feita. 
(D) A mãe só deseja isso: que você seja forte. 
(E) O tio está certo de que a prima virá. 
(F) E provável que vocês não tenham aula hoje. 
(G) É imprescindível que todos se conscientizem. 
(H) Seremos julgados por quem nos criou. 
(I) É fundamental que o contratem. 
(J) Levo a impressão de que já vou tarde. 
(K) Só me resta uma alternativa: encontrar o remédio. 
(L) O justo é que amparemos nossos pais. 
(M) Eles agora se convenceram de que erraram. 
(N) Eles agora estão convencidos de que erraram. 
(O) Foi decidido que não haveria discursos no jantar. 
(P) Tenho medo de que essa calúnia se espalhe. 
(Q) É importante que você tenha juízo. 
(R) O médico declarou que o paciente está bem. 
(S) Ele não fala a ninguém quando a filha chega. 
 
4) Observando regularidades: 
 
As orações subordinadas substantivas: 
________________________. 
________________________. 
________________________.                                 Sem preposição obrigatória. 
________________________. 
 
________________________. 
________________________. Com preposição obrigatória. 
 
 

 

 

III – Exercícios da página 64 e o Conhecimento em ação p. 65. 
 

 


