
 

Aula 
56A Orações Subordinadas I 

Toda oração que exerce uma função sintática em relação à outra denomina-se 
oração subordinada. As orações subordinadas, conforme a função sintática que 
exerçam, classificam-se em substantivas, adjetivas ou adverbiais. Nessa 
aula veremos apenas as substantivas. 

ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS 

As orações subordinadas substantivas, conforme a função sintática que 
desempenham, classificam-se em subjetivas, objetivas diretas, objetivas 
indiretas, predicativas, completivas nominais ou apositivas. 

a) subjetivas: exercem a função de sujeito do verbo da oração principal. 

I: Seu casamento é urgente.                 II: Que você case / é urgente. 
           sujeito                                            or. subord. subst. subjetiva  / or. principal 

Ex.: É provável / que ele chegue ainda hoje.  
Ex.: Convém / que ele chegue ainda hoje. 
Ex.: Conta-se / que ele chegará ainda hoje. 

b) objetivas diretas: exercem a função de objeto direto do verbo da oração 
principal: 

I: Espero seu casamento                       II: Espero / que você case. 
                      objeto direto                                  or. Principal / or. subord. subst. obj. direta 
Ex.: Desejo / que ele volte. 
Ex.: Não sei / se viajarei amanhã. 

c) objetivas indiretas: exercem a função de objeto indireto do verbo da 
oração principal. 

II: Necessitávamos / de ajuda         II: Necessitávamos / de que nos ajudassem. 
                                      objeto direto                            or. Principal / or. subord. subst. obj. indireta 
Ex.: Gostaria / de que todos me apoiassem. 
Ex.: Eu acredito / no que você disse. 

d) predicativas: desempenham a função de predicativo do sujeito da oração 
principal. Uma característica, explicação do núcleo do sujeito. 

Ex.: Meu maior desejo era / que todos voltassem. 
Ex.: Minha esperança é / que sejas feliz. 
Ex.: Meu pai parece / que está doente. 

Observe a presença do verbo de ligação na oração principal. 

e) completivas nominais: exercem a função de complemento de um 
substantivo, adjetivo ou advérbio da oração principal.  

Ex.: Tenho medo / de que me traia.   Ex.: Estou ciente / de que você ele voltará. 
Ex.: O júri votou favoravelmente / para que o juiz o condenasse. 
Observe que as completivas nominais (assim como o complemento nominal) se 
ligam ao nome (substantivo, adjetivo ou advérbio) por meio de preposição. 

f) apositivas: exercem a função de aposto de um nome da oração principal. 

Ex.: Desejo uma coisa: / que seja feliz. Ex.: Espero isto: / que vocês não faltem. 

Note que, assim como no caso do aposto, as orações apositivas separam-se da 
principal por sinal de pontuação. 

As orações subordinadas substantivas, como vimos, começam geralmente pelas conjunções 
subordinativas integrantes (que e se). Podem, no entanto, vir introduzidas por outras palavras: Ex.: 
Não sei / como ele se comportou. Ex.: Perguntei / quando era o exame.  Ex.: Não sei / por que és tão 
vaidosa. Ex.: Perguntamos / quanto custava o produto. Ex.: Não sabemos / quem leu os documentos. 

 
01. Leia a charge ao lado e responda: 
a) No primeiro balão encontramos 
uma oração subordinada. Retire-a e 
classifique-a. 
b) Explique como você chegou à 
conclusão na resposta anterior. 
c) Qual é a crítica presente na charge. 
d) Você concorda com a crítica? 
Explique sua resposta. 

02. Classifique as orações subordinadas destacadas 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) Eu acho que necessitamos de paz. 
f) Meu desejo é que haja paz.   h) Meu desejo é um só: que haja paz! 
g) Convém que haja paz.  i) Necessito de que haja paz. 

03. Retire e classifique as orações subordinadas no texto abaixo. 
Relatório final das investigações vê indícios de que o presidente teria 

cometido crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 
O Palácio do Planalto afirmou que a conclusão do inquérito da PF “é um 

atentado à lógica e à cronologia dos fatos”. “A investigação se mostra a mais absoluta 
perseguição ao presidente”, diz a nota. 

04. Crie uma frase com cada tipo de oração subordinada substantiva. (06) 


