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Atividade do plantão
1. Abaixo se encontram algumas orações reduzidas. Após analisá-las, sua tarefa consistirá em desdobrá-las, a fim
de que se apresentem como desenvolvidas. Feito isso, dê a elas a classificação correspondente.
a. Terminada a reunião, todos os funcionários retomaram a rotina de trabalho.
b. Dizendo a verdade, todos confiarão em você.
c. Ela disse não se lembrar do fato ocorrido.
d. Lá fora podíamos observar as pessoas passeando no parque.
e. Deixe-me descansar.
2. Todas as orações destacadas nos itens abaixo são subordinadas reduzidas. Classifique-as.
a. “Feita a partilha, o Leão tomou a palavra”.
b.

“Armado com tais provas, até que eu o enfrentaria.”

c. “A tropa, acampada às margens do Iguaçu, foi surpreendida”.
d. “Ernestina estava certa de ser sua amiga.”
e. “Transposto o rio, seguimos viagem”.
3. Desenvolva e classifique as orações reduzidas:
a. É possível terminar o trabalho ainda hoje.
b. Não saia sem falar comigo.
c. Encontrei o menino a chamar pela mãe.
d. Preocupado com a saúde, logo foi procurar um médico.
e. Saindo do trabalho, passe na farmácia.
f.

Suponho serem eles os culpados.

g. Insistindo nesse projeto, você irá à falência.
h. Estando de férias, resolveu passar uns dias no sítio.
i.

Por não ter estudado, saiu-se mal no teste.

j.

Tendo algum problema, procure-me.

4. 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 adverbiais
e) uma adverbial e duas adjetivas
5. Marque a alternativa onde se encontra a oração reduzida de infinitivo, substantiva objetiva direta:
a) Tenho esperança de seres aprovado.
b) Ao chegar, o candidato foi ovacionado.
c) Nada me impedirá de ir embora.
d) Recomendo-te seres paciente.
e) n.d.a
6. 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
7. Assinale o período que contenha uma oração reduzida com valor de adjetivo:
a) O ônibus parou na rua transversal para assustar passageiros.
b)Correndo assustado, o menino foi chamar o guarda.
c)Os garotos vestindo camisetas velhas reclamavam apenas uma penca de bananas meio amassadas.
d)Faça das entranhas coração para obter, um dia, a rara felicidade dos
humanos.
8. No período: "É possível discernir no seu percurso momentos de rebeldia contra a estandardização e o
consumismo", a oração grifada é:
a) subordinada adverbial causal, reduzida de particípio
b) subordinada objetiva direta, reduzida de infinitivo
c) subordinada objetiva direta, reduzida de particípio
d) subordinada substantiva subjetiva, reduzida de infinitivo
e) subordinada substantiva predicativa, reduzida de infinitivo

