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[Profa. Flávia Lêda]

NA AULA ANTERIOR

Os lábios dela se pregavam um ao
outro, como se entre eles houvesse
cola. Os olhos rodavam pesadamente
numa expressão embrutecida.
– Não…
Assim que guardou a chave no bolso,
ele retomou o caminho percorrido. No
breve silêncio, o som dos pedregulhos
se entrechocando úmidos sob seus
sapatos. E, de repente, o grito
medonho, inumano:
– NÃO! (...)

Em relação à oração principal
(sublinhada), o trecho e o
conector destacados, revelam a
ideia de
A) condição.
B) proporção.
C) finalidade.
D) causa.
E) tempo.

TELLES, L.F. Venha ver o pôr do sol. In: Antes do Baile Verde. 1970.
(adaptado).
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ROTEIRO DE AULA

 TEMPO DE AULA: 50min
 CONTEÚDO:

ORAÇÕES

SUBORDINADAS

ADVERBIAIS

[REVISÃO]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 ATIVIDADE PARA CASA
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ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS - REVISÃO
OR.SUB. ADVERBIAL

IDEIA / CIRCUNSTÂNCIA

CAUSAL

CAUSA

COMPARATIVA
CONCESSIVA

COMPARAÇÃO
CONCESSÃO

CONDICIONAL
CONSECUTIVA
CONFORMATIVA

CONDIÇÃO
CONSEQUÊNCIA /EFEITO
CONFORMIDADE

FINAL

FIM / PROPÓSITO

PROPORCIONAL
TEMPORAL

PROPORCIONALIDADE
TEMPO / INSTANTE

EXEMPLO
Como está muito quente, é importante
aumentar o consumo de água.
Tal qual Jesus, deve-se amar uns aos outros.
Embora viva com dificuldades, não reclama de
nada.
Viajaremos desde que façamos economias.
Está tão frio, que meu corpo treme.
Segundo as estatísticas, a temperatura da Terra
tem aumentado.
A fim de que garantisse seu futuro, fez uma boa
poupança.
Quanto mais come, mais fome tem.
Vou ao seu encontro assim que for possível.
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SUBORDINADAS ADVERBIAIS
CONJUNÇÕES/ LOCUÇÕES
CONJUNTIVAS
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QUE CIRCUNSTÂNCIA INDICA A
ORAÇÃO ADVERBIAL EM DESTAQUE?

Oração sub. adv.
CONDICIONAL

Disponível em: https://www.hortifruti.com.br/. Acesso em: 27 maio 2020.
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QUE CIRCUNSTÂNCIA INDICA A
ORAÇÃO ADVERBIAL EM DESTAQUE?
Oração sub. adv.
FINAL

Disponível em: https://www.hortifruti.com.br/. Acesso em: 27 maio 2020.
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QUE CIRCUNSTÂNCIA INDICA A
ORAÇÃO ADVERBIAL EM DESTAQUE?
Oração sub. adv.
PROPORCIONAL

Disponível em: http://www.onsv.org.br/. Acesso em: 24 maio 2020.
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QUE CIRCUNSTÂNCIA INDICA A
ORAÇÃO ADVERBIAL EM DESTAQUE?

Oração sub.
adv.
COMPARATIVA
GONSALES, F. NÍQUEL NAUSEA Disponível em : www.niquel.com.br. Acesso em: 24 maio 2020.
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QUE CIRCUNSTÂNCIA INDICA A
ORAÇÃO ADVERBIAL EM DESTAQUE?

Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam.
Salmos 23:4. Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br. Acesso em: 24 maio 2020.

Oração sub. adv.
CONCESSIVA
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QUE CIRCUNSTÂNCIA INDICA A
ORAÇÃO ADVERBIAL EM DESTAQUE?

Oração sub. adv.
CAUSAL

GESYVAN. Stripview. Disponível em: http://stripgenerator.com. Acesso
em: 24 maio 2020.
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QUE CIRCUNSTÂNCIA INDICA A
ORAÇÃO ADVERBIAL EM DESTAQUE?

Oração sub. adv.
TEMPORAL

CAZO, L. F. Humor político. Disponível em: https://www.humorpolitico.com.br/author/cazo/. Acesso em: 24 maio 2020.
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QUE CIRCUNSTÂNCIA INDICA A
ORAÇÃO ADVERBIAL EM DESTAQUE?

CAZO, L. F. Humor político. Disponível em: https://youtu.be/MMrQzEOnJhI/. Acesso em: 24 maio 2020.

Oração sub. adv.
CONSECUTIVA
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QUE CIRCUNSTÂNCIA INDICA A
ORAÇÃO ADVERBIAL EM DESTAQUE?

Oração sub. adv.
CONFORMATIVA

Disponível em: https://br.pinterest.com/. Acesso em: 24 maio 2020.
15

ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS – EM RESUMO

16

QUESTÃO 1

Na campanha veiculada pelo Ministério
da Saúde a palavra “regularmente”
cumpre a função a função de
reconhecer que o intuito principal da
campanha é

ATIVIDADE
A) gerar doações imediatas para um déficit que é
temporário.
B) convencer certas regiões mais populosas a
doar sangue.
C) colocar em dúvida a eficácia das campanhas de
doação.
D) popularizar a hashtag que encabeça a nova
campanha.
E) conseguir doadores de sangue que sejam mais
frequentes.
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QUESTÃO 2 [CEV]
Na cena retratada, observa-se que o trapaceiro
pega as cartas escondidas em seu cinto. A
forma adverbial condizente para expressar essa
ideia é
A) sorrateiramente.
B) especialmente.
C) estupidamente.
O Trapaceiro com Ás de Ouros (1635) - Georges de La
Tour - Museu do Louvre
Disponível
em:
http://mundodek.blogspot.com.br/.
Acesso em: 18 de out. 2017.

D) sabiamente.
E) plenamente.
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QUESTÃO 3 [CEV]
“A

vida não me chegava pelos
jornais nem pelos livros
Vinha da boca do povo na língua
errada do povo
Língua certa do povo
Porque ele é que fala gostoso o
português do Brasil
Ao passo que nós
O que fazemos
É macaquear
A sintaxe lusíada”.

Na construção do sentido do texto, a oração
introduzida pelo conector “ao passo que”
expressa
A) proporção.
B) comparação.
C) conclusão.
D) concessão.
E) condição.

BANDEIRA,
M.
Disponível
em:
https://pernambucoimortal.wordpress.com/. Acesso em: 19
de set. 2017.
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QUESTÃO 4 [CEV]
Por que Deus permite
que as mães vão-se embora?
[...]
Fosse eu Rei do Mundo,
baixava uma lei:
Mãe não morre nunca,
mãe ficará sempre
junto de seu filho
e ele, velho embora,
será pequenino
feito grão de milho.

A relação de sentido entre as orações
Fosse eu Rei do Mundo e baixava
uma lei: Mãe não morre nunca (...)
pode ser expressa pelo seguinte
conector:
A) Se.
B) Quando.
C) Como.
D) Embora.
E) Assim.

Carlos Drummond de Andrade.
Disponível em: http://pensador.uol.com.br/. Acesso em: jun. 2013.
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QUESTÃO 5 [Profa. Flávia Lêda]
Conheciam os velhinhos o capanga, a quem
tinham por homem de palavra, e de fazer o que
prometia. Aceitaram sem mais hesitação; e
foram mostrar o lugar que estava destinado
para o roçado.
Acompanhou-os Jão Fera; porém, mal seus
olhos descobriram entre os utensílios a
enxada, a qual ele esquecera um momento no
afã de ganhar a soma precisa, que sem mais
deu costas ao par de velhinhos e foi-se
deixando-os embasbacados.
ALENCAR, José de. Til.

No período em destaque no texto,
a oração sublinhada manterá o
mesmo sentido caso a palavra
“mal” seja substituída por
A) se.
B) quando.
C) como.
D) embora.
E) assim.
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[Profa. Flávia Lêda]

ATIVIDADE PARA CASA
A oração em destaque no texto traz
a ideia de
A. proporção.
B. finalidade.
C. comparação.
D. concessão.
E. tempo.
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NA PRÓXIMA AULA

COESÃO TEXTUAL: RECURSOS DA COESÃO REFERENCIAL
 tipos de conectores;
 relação entre as orações, períodos, parágrafos;
 progressão do texto (pronomes, conjunções, advérbios, preposições e
locuções).
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