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1)      O importante é que todos trabalhem corretamente. 
2)      Todos os pais têm o mesmo desejo: que o filho passe no vestibular. 
3)      Ficamos satisfeitos de que os alunos foram bem na prova. 
4)      Os alunos solicitaram que o professor desse as notas da prova. 
5)      O bom é que a prova deste bimestre será mais fácil. 
6)      Sabe-se que os alunos terão uma prova bastante difícil neste bimestre. 
7)      É bom que a prova deste semestre seja mais fácil. 
8)      Todos querem a mesma coisa: que o professor dê as notas da prova. 
9)      Não se esqueça de que as provas ocorrerão no mês de junho. 
10)  A dúvida é se os alunos estudaram para a prova. 
11)  Não sei se ele conhecia a magia das palavras. 
12)  Foi anunciado que a Rússia sediará a Copa do Mundo de 2018. 
13)  Tenho vontade de que meu filho passe no vestibular. 
14)  É importante que todos trabalhem corretamente. 
15)  Eu desejo que você passe no vestibular. 
16)  Foi afirmado que o Brasil não venceria a Copa do Mundo. 
17)  Os professores necessitam de que os alunos estudem bastante para a prova 
bimestral. 
18)  Os professores insistiram muito em que os alunos estudassem para a prova 
bimestral. 
19)  Esperamos que os políticos falem a verdade sobre os gastos públicos. 
20)  Fizemos uma solicitação ao professor: que repassasse toda a matéria. 
21)  Tenho aversão a que me contem mentiras. 
22)  É necessário que o governo faça mudanças no código civil. 
23)  É aconselhável que você permaneça calmo. 
24)  É preciso que o professor dê as notas da prova. 



25)  Peço-lhe um favor: que me ajude nas provas. 
26)  Ficamos orgulhosos de que você passou no vestibular. 
27)  Meu pai insiste em que eu preste o vestibular ao final do ano. 
28)  Nosso desejo era que você passasse no vestibular. 
29)  O governo anunciou que fará mudanças profundas na economia. 
30)  Estávamos convictos de que a prova seria no sábado. 

 
 


