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ORAÇÃO SUBORDINADA
ADVERBIAL [CONT.]

21/05/2020

[Profa. Flávia Lêda]

NA AULA ANTERIOR
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
uma determinada 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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ROTEIRO DE AULA

 TEMPO DE AULA: 50min
 CONTEÚDO:

ORAÇÕES

SUBORDINADAS

ADVERBIAIS

[condicionais, conformativas, consecutivas]
 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
Na publicidade, para
cumprir
sua
função
persuasiva, observam-se,
na parte verbal, as
orações “Você nunca será
livre / se escolher usar
drogas. Esta última traz
ideia de condição, por
isso
é
adverbial
condicional.

Disponível em: https://www.gov.br/cidadania/pt-br. Acesso em: 20 maio 2020.
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Observe que todos a oração iniciada pela conjunção “se” indica uma condição, a
qual permitirá que o interlocutor fique longe das drogas; “se” é, nesse contexto,
conjunção subordinativa adverbial CONDICIONAL. Por isso, essa é uma oração
SUBORDINADA ADVERBIAL. Como indica a ideia /circunstância de CONDIÇÃO, é
chamadas de CONDICIONAL.
Observe mais esses exemplos:
SE NÃO SE ESFORÇAR, seus sonhos não se realizam.
CASO EU NÃO CHEGUE ATÉ ÀS 21H, não me espere.
Conte com minha ajuda, DESDE QUE FAÇA TAMBÉM A SUA PARTE.
SEM QUE TERMINE SUAS TAREFAS, não poderá brincar.
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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. Na aula de hoje, veremos as
CONDICIONAIS, CONFORMATIVAS e CONSECUTIVAS.
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ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CONDICIONAL
Apresenta a condição do acontecimento da oração principal. Pode ser
iniciada pelas seguintes conjunções e locuções condicionais: se, caso, conquanto
que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que...
Exemplos:
 Não vou trabalhar hoje a não ser que me sinta melhor.
 A menos que se acalme, não conversarei com vc.
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ORAÇÕES ADVERBIAIS EM CONTEXTO
A Canoa Virou
A canoa virou
Por deixá-la virar
Foi por causa da Julia
Que não soube remar
Se eu fosse um peixinho
E (se) soubesse nadar
Eu tirava a Julia
Do fundo do mar

As orações Se eu fosse um
peixinho e (se) soubesse nadar
apresentam CONDIÇÕES (SER UM
PEIXINHO
/SABER
NADA),
relacionadas ao fato expresso na
oração principal (“eu tirava Júlia do
fundo do mar”). Assim, tem-se
duas ORAÇÕES SUBORDINADA
ADVERBIAIS CONDICIONAIS.

Disponível em: https://www.letras.mus.br/. Acesso em: 20 maio 2020.
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ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CONFORMATIVA
Apresenta conformidade, acordo, concordância e regra relacionada a um
modelo adotado para a execução do que se declara na oração principal. Pode
ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções conformativas: conforme,
como, consoante, segundo,…
Exemplos:





Faço rabanadas conforme minha avó me ensinou.
O campeonato será disputado segundo as regras estabelecidas pelo comitê.
Os pedidos serão atendidos consoante a ordem de chegada.
Do modo como descreve a cartilha, seguiremos as orientações.
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ORAÇÕES ADVERBIAIS EM CONTEXTO
POLÍCIA FEDERAL AFIRMA QUE
TEMER RECEBEU VANTAGENS;
PLANALTO VÊ PERSEGUIÇÃO
Segundo relatório final das
investigações, houve indícios
de que o presidente teria
cometido crimes de corrupção
passiva e lavagem de dinheiro
(...).
Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/.
Acesso em 20 maio 2020 [adaptado].

No período: Segundo relatório
final das investigações, houve
indícios de que o presidente teria
cometido crimes de corrupção
(...), note que a oração em
destaque,
introduzida
por
segundo, indica, no contexto,
uma concordância, uma vez que
há a ideia de ACORDO em relação
ao fato exposto na oração
principal. Assim, configura-se
uma ORAÇÃO SUBORDINADA
ADVERBIAL CONFORMATIVA.
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ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL CONSECUTIVA
Apresenta uma CONSEQUÊNCIA /EFEITO/RESULTADO em relação ao acontecimento
da oração principal {nesse caso, tem-se a CAUSA / MOTIVO/ RAZÃO}. Pode ser iniciada
pelas seguintes conjunções e locuções CONSECUTIVAS: que, de forma que, de sorte
que, de modo que, tanto que, etc., e pelas estruturas tão... que, tanto... que,
tamanho... que.
Exemplos:
 É chato {causa} que ninguém suporta {consequência} . (É tão chato que, em
consequência, causa repulsa.)
 Nunca abandonou seus ideais, de sorte que acabou concretizando-os.
 Está fazendo tanto calor que as plantas murcharam.
 Sua fome era tanta que comeu a banana com casca e tudo.
 O susto foi tamanho que ela desmaiou.
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ORAÇÕES ADVERBIAIS EM CONTEXTO
Diabos contra o câncer
Os demônios-da-tasmânia – a espécie do Taz,
de Looney Tunes – também apareceram
recentemente com novidades curiosas. A
espécie deles sofre com um câncer raro – um
tumor facial tão agressivo que dizimou a
população nos anos 1990.
Pois bem: os cientistas previram que um
fenômeno tão intenso e agressivo teria a
tendência de “acelerar” o processo evolutivo dos
bichos – e que isso poderia salvá-los.

No período: A espécie deles
sofre com um câncer raro – um
tumor facial tão agressivo que
dizimou a população nos anos
1990., note que a oração em
destaque, introduzida por
tão... que, indica, no contexto,
uma
CONSEQUÊNCIA
[população dizimada] & [o
tumor facial agressivo] sendo a
CAUSA. Assim, configura-se
uma ORAÇÃO SUBORDINADA
ADVERBIAL CONSECUTIVA.

Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 20 maio 2020 [adaptado].
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ORAÇÕES ADVERBIAIS EM RESUMO - CONDICIONAIS
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ORAÇÕES ADVERBIAIS EM RESUMO - CONSECUTIVAS
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ORAÇÕES ADVERBIAIS EM RESUMO - CONFORMATIVAS
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ATIVIDADE
QUESTÃO 1 [ENEM]
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 rubro-negros. 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
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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.

17

QUESTÃO 2 – [Profa. Flávia Lêda]
Com base no conceito expresso no quadro à
esquerda, infere-se que essa ideia está presente
em:
A. Se fizesse mais esforços, teria vencido o
campeonato.
B. Ainda que tenha se esforçado, não conseguiu
vencer a batalha.
C. Esforçou-se tanto que conseguiu chegar até a
praia.
D. Faça os deveres, conforme o professou
orientou.
E. Até que peça desculpas, ficará de castigo.
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QUESTÃO 3 [ADAPTADA]
Um dia, como lhe disseram, dariam o passarinho, caso continuasse a comportarse mal; ele correu para a área e abriu a porta da gaiola."
(Paulo Mendes Campos)

Para indicar circunstâncias, o enunciador, nas orações destacadas, indicou as
seguintes ideias:
A.
B.
C.
D.
E.

causal e condicional.
comparativa e causal
condicional e concessiva
conformativa e condicional.
comparativa e conformativa.
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[Profa. Flávia Lêda]

ATIVIDADE PARA CASA
Para cumprir seus propósitos comunicativos, o
emprego do vocábulo “se” em “ E se?” estabelece
a ideia de
A. finalidade, haja vista apresentar um conectivo
com esse valor.
B. condição, posto que se pretende conscientizar
acerca da prevenção de certas DSTs.
C. causalidade, haja vista se relacionar a uma
consequência expressa.
D. temporalidade, porque marca determinada
uma época.
E. modalidade, pois o emissor expressa
um claro juízo de valor.

Disponível em: https://www.saude.gov.br/. Acesso em: 20 maio 2020.
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NA PRÓXIMA AULA
ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS
 conceito;
 papel morfossintático;
 classificação: FINAIS, PROPORCIONAIS e TEMPORAIS;
 implicações de sentido por meio das circunstâncias expressas.
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