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REVISÃO 

OBSERVAÇÃO: A revisão deve ser respondida a lápis no caderno de Português. É suficiente colocar 

apenas as respostas dos quesitos. 

 

1.A única alternativa que possui uma onomatopeia é: 

a) O pé da mesa quebrou. 

b) O rei do futebol é brasileiro. 

c) Quase morri de susto! 

d) Às cinco da manhã, o galo cantou: cocoricóóóóó. 

 

2. Identifique a passagem da tira que apresenta uma ONOMATOPEIA: 

 

    

a.(     ) “Que dia!” 

b.(     ) “Pegou alguma coisa?” 

c.(     ) “Ahhchoo!” 

 

 

3. Leia com a atenção a estrofe retirada da música “Emoções”, de Roberto Carlos.  

 
“Se chorei, 

Ou se sorri, 

O importante é 

Que emoções eu vivi...” 
 

Sobre a oração sublinhada é CORRETO dizer que:  

a) É o núcleo de um predicado nominal, portanto classifica-se como Oração Subordinada Substantiva 

predicativa. 

b) É a oração principal do verbo “viver”. 

c) Funciona, semanticamente, para enfatizar o fato de chorar e sorrir. 

d) Apresenta uma inadequação quanto à concordância verbal. 

e) O termo “que” classifica-se como pronome relativo. 



4. Na oração: A verdade é que estamos apenas no começo do bimestre. A oração subordinada substantiva 

tem valor de: 

a) sujeito. 

b) objeto direto. 

c) objeto indireto. 

d) complemento nominal. 

e) aposto. 

 

 

5. Classifique as orações subordinadas substantivas abaixo.  

a. É preciso que cada um assuma suas responsabilidades. 

_______________________________________________________________________________________ 

b. Confesso que sua visita me surpreendeu. 

_______________________________________________________________________________________ 

c. Ele se convenceu de que tudo foi em vão. 

_______________________________________________________________________________________ 

d. Não existe prova conclusiva de que ele seja o culpado. 

_______________________________________________________________________________________ 

e. Espero sinceramente isto: que vocês não faltem mais. 

_______________________________________________________________________________________ 

f. A verdade é que você precisa ter aulas de Português com a professora Geny Costa. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Assinale a única alternativa em que a 2ª oração exerce a função de explicar ou esclarecer o que é dito na 

1ª.  

a) Seria conveniente que houvesse um treinamento intensivo nas férias. 

b) Seu lema é este: que vivamos o presente desapegados do passado e do futuro. 

c) A tradição era que as famílias almoçassem juntas. 

d) O guarda informou-o de que seria multado. 

e) O povo espera que o mundo se acabasse em 2012. 

 

7. Qual dos períodos compostos abaixo possui uma oração subordinada OBJETIVA DIRETA? 
a) O povo sabe que todos têm direito à educação. 

b) O importante é que todos tenham direito à educação. 

c) Sabe-se que todos têm direito à educação. 

d) O povo tem consciência de que todos têm direito à educação. 

 

8. Nos períodos: “Foi anunciado que o voo seria cancelado”, È importante que o voo não atrase”, “Convém 

que não percamos o voo”, as orações subordinadas substantivas grifadas são, respectivamente: 

a) Subjetiva, subjetiva, subjetiva. 

b) Completiva nominal, predicativa, objetiva direta. 

c) Subjetiva, predicativa, objetiva direta. 

d) Objetiva direta, objetiva direta, subjetiva. 

 

9. A oração subordinada OBJETIVA INDIRETA aparece na alternativa: 
a) Sônia não sabe onde o marido dormiu semana passada. 

b) Bom seria se Sônia descobrisse a verdade. 

c) Sônia se convenceu de que seu marido disse a verdade. 

d) Nota-se que o marido de Sônia está mentindo. 

 

10. Só não funciona como sujeito da oração principal a subordinada da alternativa: 
a) É claro que eles virão. 

b) Acontece que ela mentiu. 

c) Sabe-se que é um golpe de mestre. 

d) O fato é que tudo morre. 

e) Pelo visto, parece que vai chover muito. 


