
 

 

 

Olá, estudantes! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Língua Portuguesa conteúdos 

superinteressantes. Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. 

Relembrando que teremos 04 aulas e vamos tratar sobre: 

 
 
 
 
 
 
 Oração Subordinada Substantiva Predicativa.   
 
 Nesta aula, dando continuidade ao gênero textual editorial, vamos lembrar que esse 
texto é do meio jornalístico, apresenta a opinião de uma instituição a respeito de determinado 
assunto, conforme você pôde observar da aula enviada na semana passada. Esse tipo de texto 
se dá pela argumentação de um tema que será tratado na revista ou jornal, por isso, sua 
composição é estruturada em: introdução, desenvolvimento e conclusão.  
 Além de revisar esse conteúdo, vamos adentrar as orações subordinadas substantivas 
predicativas.  
 Segue algumas explicações!  
Mas, lembre-se, estamos estudando os períodos compostos e esse conteúdo já é assunto de 
outras aulas.     
 A oração subordinada substantiva predicativa, que chamaremos apenas oração 
predicativa, é aquela que funciona como predicativo do sujeito, portanto há sujeito na oração 
principal e o verbo da oração principal será sempre de ligação. Veja os exemplos: 
 

O ideal é que nos tornemos amigos.  
Vamos dividir as orações:  
O ideal é / que nos tornemos amigos. 
1ª Oração                 2ª oração 

  
Conseguimos observar que as orações estão ligadas por um verbo de ligação! Você se recorda o 
que é um verbo de ligação?  
 

São aqueles verbos, como o próprio nome diz, utilizados para ligar o sujeito ao predicado. 
Neste caso, da oração principal a suas características que estará na oração subordinada. As 
características atribuídas ao sujeito da oração principal, chamaremos de predicativo. Por isso, 
oração subordinada substantiva predicativa. 
Os principais verbos de ligação são: ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, 
virar, continuar, viver.  
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Voltemos aos exemplos:  
 

O ideal                  é /                            que nos tornemos amigos. 
Sujeito  +       verbo de ligação       + oração subordinada substantiva predicativa 

 
A oração é predicativa porque exerce a função de predicativo do sujeito.  
 
Vamos a mais um exemplo: 
 

Nossa vontade era / que o extraterrestre aparecesse.  
Sujeito  +       verbo de ligação       +  oração subordinada substantiva predicativa. 

 
Nesse caso, temos duas orações (verbo ser e verbo aparecer).  
O verbo ser (era) está ligando à oração principal (Nossa vontade) a segunda oração (que o 
extraterrestre aparecesse) que se refere ao sujeito – Qual é à vontade? O extraterrestre 
aparecer. 
 

Minha sorte      foi      /                            que chegamos cedo.    
Sujeito  +       verbo de ligação       +  oração subordinada substantiva predicativa. 

 
Primeira oração (Minha Sorte) ligando a segunda oração por meio do verbo ir (que chegamos 
cedo), com função de predicativo, assim, oração subordinada substantiva predicativa.  
 
 
 Oração subordinada substantiva completiva nominal  
 
 Nesta aula, daremos continuidade também aos estudos dos períodos compostos.  
 A oração subordinada substantiva completiva nominal recebe esse nome justamente 
porque completa um nome da oração principal. Vamos para os exemplos!   
 

Exemplos:   
1. Tenho certeza /  de que isso é importante.  

 

Tenho certeza – oração principal. Automaticamente vem a pergunta “Certeza de quê? ”  de que 
isso é importante. Veja que o nome certeza da oração principal exige a preposição (de).  
 
 Quem tem certeza, tem certeza de alguma coisa.  
 
  Tenho certeza /  de que isso é importante. 
 
Oração principal (Tenho certeza) + preposição (de) + complemento do nome (que isso é 
importante).  
 

2. Estou convencido de que tudo dará certo.  
 

 Quem está convencido, está convencido de alguma coisa.  



 

 
 
 

Oração principal (Estou convencido) + preposição (de) + complemento do nome da oração 
principal (que tudo dará certo).  
 
 Oração subordinada substantiva objetiva direta  
 
 Nesta aula, vamos ver um fragmento de uma entrevista com a escritora Conceição 
Evaristo para você entender quem é ela e como se estrutura uma entrevista. Você a conhece ou 
já escutou sobre ela?  Vamos para a leitura! 
 
Entrevista ao jornal NEXO.  
 

Conceição Evaristo: “minha escritora é contaminada 
pela condição de mulher negra” 

 
Juliana Domingos de Lima 26 de maio de 2017. 
 
  A escritora Conceição Evaristo é protagonista de uma trajetória ímpar no contexto da história 
da literatura nacional. Nascida em 1946, em uma favela de Belo Horizonte, em Minas Gerais, 
cresceu cercada pela oralidade das histórias narradas pelos familiares e, assim que teve acesso 
aos livros em uma biblioteca pública da cidade, tornou-se leitora voraz. 
 
Esse gosto pelos livros começou na infância? 
CONCEIÇÃO EVARISTO Começou. É interessante porque ele começa numa ambiência familiar 
em que mães, tias e todo o entorno eram pessoas não letradas. Pessoas de uma experiência e 
de uma cultura muito grande na área da oralidade, mas que ao mesmo tempo tinham uma 
sedução muito grande pela leitura. Meu primeiro contato com a literatura se dá através da 
cultura oral. Toda minha sensibilidade, minha curiosidade para tecer esse escrito, nasce 
fomentada na linguagem oral. 
O que essa oralidade traz para sua literatura? 
CONCEIÇÃO EVARISTO Traz uma marca bem peculiar. Quando estou escrevendo, tenho ampla 
consciência de que estou trabalhando com a arte da palavra. Mas eu quero trabalhá-la de 
modo que ela me aproxime e traduza essa primeira experiência minha, que foi justamente com 
a arte da palavra oral. 
 Minha mãe contava muitas histórias, minhas tias também. Eu gosto de introduzir nos meus 
textos, por exemplo, expressões de origem bantu. Minas Gerais é muito marcada por essa 
cultura. Gosto de introduzir palavras do português arcaico que as pessoas mais velhas ainda 
usavam. Eu gosto de ler o texto em voz alta para perceber a musicalidade do meu texto, que é 
muito própria da linguagem oral. [...] 
 
Link para matéria: 
Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2017/05/26/Concei%C3%A7%C3%A3o-Evaristo-%E2%80%98minha-escrita-%C3%A9-

contaminada-pela-condi%C3%A7%C3%A3o-de-mulher-negra%E2%80%99. 

Acesso em: 10 mai. 2020. 
 



 

 
 
 

A partir desta entrevista, é possível perceber como esse gênero é construído.  
 

Entrevista -  vem do campo jornalístico, segue uma padronização como título ou manchete, 
conforme você pode observar na entrevista acima, apresentação e perguntas e respostas.  

 
 Viu como esse modelo de texto possui uma forma composicional bem simples.  
Como eu disse, nesta aula não ficaremos somente na apresentação de Conceição Evaristo por 
meio da entrevista. Vamos para mais estudos sobre a oração subordinada substantiva objetiva 
direta, aprofundando ainda mais os conhecimentos sobre os períodos compostos.  Vamos lá! 
 
 A oração subordinada substantiva objetiva direta é aquela que tem a função de objeto 
direto da oração principal.  
 
Exemplo:  
Todos queriam que a professora chegasse.  
                      

Todos queriam /   Queriam o quê?     que a professora chegasse.   

               VTD                                          Essa oração funciona como objeto direto da oração                                                                    
principal porque não temos nenhuma preposição.       
                                                                    
 Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta  
 
Não sei se esse cometa existe mesmo.  
 
Não sei (o quê?) se esse cometa existe mesmo.  
       VTD                O D – Oração subordinada substantiva direta.  
 
 Por último, vamos ver as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, que ao 
contrário da Oração Subordina Substantiva Objetiva Direta, essa liga a oração principal a oração 
subordinada por meio de uma preposição.  
 
Exemplo:  
Todos me avisaram de que a prova será amanhã. 
  
Todos me avisaram (avisaram de quê?)  de que a prova será amanhã.  
                    VTI              +                    preposição     +       O I – Oração Subordinada Substantiva 
Objetiva Indireta.  
 
Veja que o próprio verbo (avisar) exige uma preposição (de).  
 

Lembre-se (de quê?) de que isso é importante. 
Oração principal           Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta 

VTI      +     Preposição  +  O. S. Substantiva Objetiva Direta. 
 
 



 

 
 

LISTA DE EXERCÍCIOS SEMANA 6 
Vamos ver ser você compreendeu tudo que eu expliquei! Vamos fazer os exercícios abaixo:  
 
Leia a tirinha a tirinha para responder:  

 
Disponível em: https://atividadesdeportugueseliteratura.blogspot.com/2016/07/ 

oracao-subordinada-substantiva-em.html Acesso em 08 mai. 2020. 
1. Em qual das falas podemos perceber o efeito de humor? 
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
2. Qual estratégia foi usada para que ele tivesse mais comida no prato?  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
3. Quantas orações temos na fala do último quadrinho? “E o pior é que a sobremesa é pêssego 
com creme...” 
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
4. Como podemos classificar as orações desta última fala?  “E o pior é que a sobremesa é 
pêssego com creme...” 
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
5. Classifique as orações subordinadas em subjetivas ou predicativas. 
a) A ideia é que todos colaborem com a quarentena. 
 ________________________________________________________________________________  
b) É possível melhorarmos a educação. 
 ________________________________________________________________________________  
c) É indiscutível que a educação seja o pilar de uma nação. 
 ________________________________________________________________________________  
d) Nossa vontade é que todos tenham acesso ao aprendizado. 
 ________________________________________________________________________________  
e) A verdade é que esse período terminará. 
 ________________________________________________________________________________  
f) Parece que os alunos entenderam a lição. 
 ________________________________________________________________________________  
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6. Trata-se de uma oração subordinada substantiva completiva nominal: 
a) É preciso que escrevamos melhor. 
b) Chegou à conclusão de que escrevia bem. 
c) Ele se convenceu de que escrevia bem. 
d) Confesso que seu texto me convenceu. 
e) Necessito de que todos escrevam bem. 
 
7. Qual das orações abaixo não é de uma oração subordinada substantiva completiva nominal? 
a) Eu tinha certeza de que minha entrevista sairia. 
b) Tenho esperança de que minha entrevista sairá. 
c) Tenho certeza de que minha entrevista foi boa. 
d) Tinha necessidade de ler sua essa entrevista. 
e) Esperei muito para ler sua entrevista. 
 
8. Temos um verbo transitivo direto em: 
a) A literatura é importante. 
b) O que essa oralidade traz para sua literatura? 
c) Maria estava parada. 
d) Conceição Evaristo escreve romances, contos e poemas. 
 
9. Qual das alternativas  é uma oração subordinada substantiva objetiva direta? 
a) A maioria decidiu que você faça a leitura. 
b) Decidiu-se que você faça a leitura. 
c) Foi decidido que você faça a leitura. 
d) Decidimos pela leitura. 
 
10. Trata-se de uma oração subordinada substantiva objetiva indireta: 
a) Quando eu te vi fechar a porta. 
b) Eu sempre posso entrar. 
c) Falar com o seu Zé. 
d) Eu não duvido de que você volte. 
 
 
 
 
  
                    
 
 
 
 


