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NA AULA ANTERIOR

A triste verdade é que passei as férias
no calçadão do Leblon, nos intervalos do
novo livro que venho penosamente
perpetrando.
Estou ficando cobra em calçadão,
embora deva confessar que o meu
momento calçadônico mais alegre é
quando, já no caminho de volta, vislumbro o
letreiro do hotel que marca a esquina da rua
onde finalmente terminarei o programasaúde do dia (...).

No trecho em destaque, o adjunto
adverbial
“onde”
será
adequadamente substituído, de
acordo com seu sentido no texto,
por
A.
B.
C.
D.
E.

em que.
nesse instante.
contudo.
em consequência.
ao contrário.

João Ubaldo Ribeiro, O Estado de S. Paulo, 06/08/95
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ROTEIRO DE AULA

 TEMPO DE AULA: 50min
 CONTEÚDO: ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS [causais,
comparativas, concessivas]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 ATIVIDADE PARA CASA
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ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL
À primeira vista
Na canção, observa-se
que, em cada verso, se
opera uma mudança
na vida do eu lírico.
Trata-se de eventos
relacionados ao tempo
como
marca
a
repetição da expressão
“Quando + verbo”,
iniciando o período
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Observe que todos os versos iniciados por “quando” contém um verbo como núcleo.
Além disso, essas orações marcam uma sequência de eventos diferentes na vida do eu
lírico, marcados pelo aspecto do tempo, como indica a conjunção subordinativa
adverbial QUANDO. Por isso, essas orações são SUBORDINADAS ADVERBIAIS. Como
indicam a ideia /circustância de TEMPO, são chamadas de TEMPORAIS.
Ex.:
QUANDO NÃO TINHA NADA, eu quis.
QUANDO TUDO ERA AUSÊNCIA, esperei.
QUANDO TIVE FRIO, tremi.
QUANDO TIVE CORAGEM, liguei. (...)
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ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL
Orações subordinadas adverbiais são aquelas que exercem a função
de adjunto adverbial do verbo da oração principal, tendo a mesma
função que um advérbio na estrutura frásica por apresentar
circunstâncias/valores

semânticos.

Elas

podem

ser:

CAUSAIS,

COMPARATIVAS, CONCESSIVAS, CONDICIONAIS, CONFORMATIVAS,
CONSECUTIVAS, FINAIS, PROPORCIONAIS e TEMPORAIS.
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ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL
Apresenta a causa/motivo/razão do acontecimento da oração principal.
Pode ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções causais: porque, que,
porquanto, visto que, uma vez que, já que, pois que, por isso que, como, como
que, visto como…
Exemplos:
 Não vou trabalhar hoje porque vou ao médico.
 Já que está calor, vamos tomar banho de piscina.
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ORAÇÕES ADVERBIAIS EM CONTEXTO
Se o texto principal dessa campanha fosse
assim reescrito: Pode respirar fundo,
porque ambiente coletivos estão 100%
livres de fumaça, note que a oração em
destaque, introduzida por “porque”,
indica, no contexto, a CAUSA (ambientes
coletivos livres de fumaça), relacionada à
CONSEQUÊNCIA (poder respirar fundo).
Assim,
tem-se
uma
ORAÇÃO
SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL.
Disponível em: http://actbr.org.br/. Acesso em: 18 maio 2020.
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ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL COMPARATIVA
Apresenta uma comparação com o acontecimento da oração principal. Pode ser
iniciada pelas seguintes conjunções e locuções comparativas: como, mais do que,
menos do que, assim como, bem como, que nem, tanto quanto,…
Exemplos:
 É tão desgastante correr atrás como ficar esperando.
 Meu pai age como já agia meu avô.
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ORAÇÕES ADVERBIAIS EM CONTEXTO

GONSALES, F. Níquel Náusea. Disponível em: http://veredasdalingua.blogspot.com. Acesso
em: 19 maio 2020.

OBSERVAÇÃO: Em geral, o verbo da ORAÇÃO
SUBORDINADADVERBIAL COMPARATIVA fica
implícito por questões coesivas.

No período: Sonhos são como
castelos de areia [SÃO], note
que a oração em destaque,
introduzida por como, indica,
no
contexto,
uma
COMPARAÇÃO [SONHOS =
CASTELOS DE AREIA. Assim,
configura-se uma ORAÇÃO
SUBORDINADA
ADVERBIAL
COMPARATIVA.
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ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CONCESSIVA
Apresenta uma concessão ao acontecimento da oração principal, ou seja,
apresenta uma ideia de contraste e contradição [QUEBRA DE EXPECTATIVA].
Pode ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções concessivas: embora,
conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por
mais que, por pouco que, por muito que…
Exemplos:
 Embora seja de risco, concordo com a realização do negócio.
 Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra.
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ORAÇÕES ADVERBIAIS EM CONTEXTO
Você partiu
Para ver outras paisagens
E o meu coração embora
Finja fazer mil viagens
Fica batendo parado
Naquela estação....
E o meu coração embora
Finja fazer mil viagens
Fica batendo parado
Naquela estação...
CALCANHOTTO, A. Naquela Estação.
Disponível em: https://www.letras.mus.br.

No período: E o meu coração
embora finja fazer mil viagens /
fica batendo parado naquela
estação, note que a oração em
destaque,
introduzida
por
embora, indica, no contexto, uma
QUEBRA
DE
EXPECTATIVA
SITUAÇÃO ADVERSA, uma vez que
insiste em esperar alguém que já
se foi. Assim, configura-se uma
ORAÇÃO
SUBORDINADA
ADVERBIAL CONCESSIVA.
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ORAÇÕES ADVERBIAIS EM RESUMO - CAUSAIS
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ORAÇÕES ADVERBIAIS EM RESUMO - CONCESSIVAS
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ORAÇÕES ADVERBIAIS EM RESUMO - COMPARATIVAS

COMO –
CONECTOR
SEQUENCIAL
DE
COMPARAÇÃ
O
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Texto para as questões 1 e 2.

ATIVIDADE

“Para que ninguém a quisesse”
Porque os homens olhavam demais para a sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.
(...) Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum se interessava
por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças. E evitava sair. Tão esquiva se fez, que
ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada
com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não
saudade da mulher. Mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom. No
outro dia um corte de seda. À noite tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que
restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe
agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom. E continuou andando
pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda.
COLASANTI, Marina. Um espinho de Marfim & outras histórias. Porto Alegre: L&PM, 1999, p. 88 - 89.
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QUESTÃO 1 – Profa. Flávia Lêda
No fragmento Porque os homens olhavam demais para a sua mulher, mandou que
descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar, a parte sublinhada traz uma
relação de sentido que também pode ser percebida na seguinte passagem:
A. “Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum
se interessava por ela.”
B. “Esquiva como um gato, não mais atravessava praças.”
C. “Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe
agradar.”
D. “Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom.”
E. “E continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava
sobre a cômoda.”
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QUESTÃO 2 – Profa. Flávia Lêda
A partir da organização morfossintática do fragmento “Esquiva como um gato, não mais
atravessava praças. E evitava sair. Tão esquiva se fez, que ele foi deixando de ocupar-se
dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as
sombras.”, infere-se que
A) o conectivo “como” introduz uma oração adverbial de valor comparativo.
B) a colocação do pronome “se” em “deixando de ocupar-se dela” não poderia ser
proclítica.
C) o conectivo que, nas duas ocorrências, tem igual papel morfológico.
D) os conectores sublinhados exercem, na progressão, ideia de condicionalidade.
E) há período composto em E evitava sair.

18

QUESTÃO 3 - O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte
marcação no meio campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os zagueiros rubronegros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área
alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área.
No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga
alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. (...)

Disponível em: http://momentodofutebol.blogspot.com (adaptado).

O texto, que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de futebol, realizado em 2009, contém
vários conectivos, sendo que
A) após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça.
B)enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas opções possíveis para serem aplicadas no
jogo.
C)no entanto tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem cronológica de
ocorrência.
D)mesmo traz ideia de concessão, já que “com mais posse de bola”, ter dificuldade não é algo naturalmente
esperado.
E)por causa de indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o Botafogo a
fazer um bloqueio.
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Profa. Flávia Lêda

ATIVIDADE PARA CASA
Na progressão dos sentidos, o emprego do
sintagma destacado em “Tratando até o final, tem
cura.” estabelece a ideia de
A. finalidade, haja vista apresentar um conectivo
com esse valor.
B. condicionalidade, por meio de uma relação
sintática de valor adverbial.
C. causalidade, haja vista se relacionar a uma
consequência expressa.
D. temporalidade, porque marca determina uma
época.
E. modalidade, pois o emissor expressa
um claro juízo de valor.

Disponível em: https://www.saude.gov.br/. Acesso em: 13 maio 2020.
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NA PRÓXIMA AULA

ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS
 conceito;
 papel morfossintático;
 classificação: CONDICIONAIS, COMFORMATIVAS e CONSECUTIVAS;
 implicações de sentido por meio das circusntâncias expressas.
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