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Orações Subordinadas Substantivas

► Período composto por subordinação

S + V + C + Adj. Adv.
oração oração oração

Ordem direta: Oração principal + Oração subordinada
Ordem inversa: Oração subordinada + Oração principal

I – Orações subordinadas substantivas → são expansões
oracionais de termos substantivos.

Ex.: Quero [um livro]. > Quero [que você me dê um livro].
ISTO = OD ISTO = Objeto direto



Orações Subordinadas Substantivas

a) O.S.S. Subjetiva → exerce função sintática de sujeito.

Ex.  [O estudo]  [é]  [importante].
(SUJ)      (VL)     (PS)

[Que todos estudem]  [é]  [importante].
(SUJ)             (VL)     (PS)

[ISTO]   [é]   [importante.]
(SUJ)   (VL)     (PS)

Ordem direta: [ É  importante]  [que todos estudem].
Oração               Oração subordinada
principal             substantiva subjetiva
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b) O.S.S.Predicativa → exerce função de predicativo do sujeito.

Ex.: [O importante] [é] [o estudo].
(SUJ) (VL) (PS)

[O importante] [é] [que estudemos].
(SUJ) (VL) (PS)

[O importante] [é] [ISTO.]
(SUJ) (VL) (PS)

Classificação: [O importante é] [que estudemos].
Oração Oração subordinada

principal substantiva predicativa
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c) O.S.S. Objetiva Direta → exerce função de objeto direto.

Ex.: [Eu] [espero] [o estudo de todos].
(SUJ) (VTD) (OD)

[Eu] [espero] [que todos estudem].
(SUJ) (VTD) (OD)

[Eu] [espero] [ISTO.]
(SUJ) (VTD) (OD)

Classificação: [Eu espero] [que todos estudem].
O.P. Oração Sub.Subs.Objetiva Direta



Orações Subordinadas Substantivas

d) O.S.S. Objetiva Indireta → exerce função de objeto indireto.

Ex.: [Todos] [visam] [à passagem no concurso].
(SUJ) (VTI) (OI)

[Todos] [visam] [a que passem no concurso].
(SUJ) (VTI) (OI)

[Todos] [visam] [a ISTO.]
(SUJ) (VTI) (OI)

Classificação: [Todos visam] [a que passem no concurso].
O.P. O.Sub. Subs.Objetiva Indireta



Orações Subordinadas Substantivas

e) O.S.S. Completiva Nominal → exerce função de CN.

Ex.: [Eu] [estou] [certa] [do estudo de vocês].
(SUJ) (VL) (PS) (CN)

[Eu] [estou] [certa] [de que vocês estudam].
(SUJ) (VL) (PS) (CN)

[Eu] [estou] [certa] [DISTO.]
(SUJ) (VL) (PS) (CN)

Classificação: [Eu estou certa] [de que vocês estudam].
O.P. O.S.S.Completiva Nominal
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f) O.S.S. Apositiva → exerce função sintática de aposto.

Ex.: [Eu] [tenho] [uma certeza]: [o estudo de vocês].
(SUJ) (VTD) (OD) (Aposto)

[Eu] [tenho] [uma certeza]: [que vocês estudam].
(SUJ) (VTD) (OD) (Aposto)

[Eu] [tenho] [uma certeza]: [ISTO]
(SUJ) (VTD) (OD) (Aposto)

Classificação: [Eu tenho uma certeza]: [que vocês estudam].
Oração principal O.S.S.Apositiva
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OBS.: Embora o emprego dos dois pontos seja marca da oração
apositiva, nem sempre depois de dois pontos teremos esse tipo
de oração.

Ex.: [Então ele disse] : [temos de estudar]!
O.P. OD

[Então ele disse o seguinte] : [temos de estudar]!
O.P. Aposto


