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04. No período - “E quanto mais andava mais tinha vontade”, 

ocorre ideia de proporção.

Assinale a opção em que tal ideia NÃO ocorre:

a. quanto mais leio este autor menos o entendo;

b. choveu tanto, que não pudemos sair;

c. à medida que corria o ano, o nosso trabalho era maior;

d. quanto menos vontade, mais negligência;

e. quanto mais se lê, mais se aprende.
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05. Em: "O moço ficou tão emocionado que chorou", a segunda 

oração é subordinada adverbial:

a) comparativa;

b) proporcional;

c) consecutiva;

d) causal;

e) temporal.
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06. A oração destacada no período: “ ... mesmo que eu 

juntasse, um por um, os cacos todos, nunca mais o espelho 

seria como antes.” ( Lygia Fagundes Telles ) expressa um aspecto:

a. temporal

b. concessivo

c. causal

d. conformativo

e. condicional B
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7) Destaque a oração subordinada adverbial temporal.

DEPOIS QUE FORMOS LIBERTOS DAQUI
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8. Classifique as orações subordinadas.

a) Assim que você sair, recomeçaremos os trabalhos.

b) Ela ficou tão nervosa que não pudemos conversar.

c) Meu medo aumentava, à medida que o temporal caía.

d) Quando tocou a campainha, sentiu logo os passos pelo corredor.

e) Ventou tanto que as telhas caíram.

f) A medida que íamos falando, mais o diretor se sentia envaidecido.

g) A antiga moradora reconheceu-me logo que me viu.

h) Eu ficaria lendo até que o sono viesse.

i) Sempre que viajávamos, os vizinhos guardavam nossos jornais.

j) À proporção que limpávamos os livros, o cheiro de bolor sumia.
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QUESTÃO 08  - GABARITO

a) Oração subordinada adverbial temporal

b) Oração subordinada adverbial consecutiva

c) Oração subordinada adverbial proporcional

d) Oração subordinada adverbial temporal

e)  Oração subordinada adverbial consecutiva

f) Oração subordinada adverbial proporcional

g) Oração subordinada adverbial temporal

h) Oração subordinada adverbial temporal

i)  Oração subordinada adverbial temporal

j)  Oração subordinada adverbial proporcional
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09. Leia e circule as conjunções. A seguir, diga o nome da circunstância que ela 
introduz.
a) Caso você nos auxilie, / receberá uma ajuda de custo.
b) O barco afundou, / visto que estava com excesso de carga.
c) Mesmo que esteja frio, / vou à festa com este vestido decotado.
d) Os fiscais da construção atuaram com o maior rigor, / como determinou o 
prefeito.
e) O rapaz chorava / como uma criança (chora).

A) CASO - CONDIÇÃO

B) VISTO QUE - CAUSA

C) MESMO QUE - CONCESSÃO

D) COMO - CONFORMIDADE

E) COMO - COMPARAÇÃO



ORAÇÕES DESENVOLVIDAS X ORAÇÕES REDUZIDAS

Entre a oração subordinada desenvolvida e a reduzida há
diferenças, que são demarcadas por alguns pormenores.
Vejamos:

SUBSTANTIVAS
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Peço-te que digas a verdade.

Peço-te dizeres a verdade.



ADJETIVAS
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Há muita gente que passa fome.

Há muita gente passando fome.



ADVERBIAIS

11

Enquanto disser a verdade, todos o respeitarão.

Ao dizer a verdade, todos os respeitarão



Assim que cheguei ao trabalho soube da notícia.
Or. sub. Adv.  Temporal Desenvolvida Or. Principal

Chegando ao trabalho soube da notícia.

Or. Sub. Adv. Temporal Reduzida               Or. Principal
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Observávamos os alunos que estudavam na biblioteca.
Or. Principal Or. sub. Adj. Rest. Desenv.

Observávamos os aluno estudando na biblioteca.
Or. Princ. Or. Sub. Adj. Rest. Reduz.
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A garota afirmou       /       que precisava de ajuda.

Or. Princ.                             Or. Sub. Subst. Obj. Dir. Desenv.

A garota afirmou       /           precisar de ajuda.

Or. Princ.                            Or. Sub. Subst. Obj. Dir. Reduz.
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1. Abaixo se encontram algumas orações reduzidas. Após analisá-las, sua 
tarefa consistirá em desdobrá-las, a fim de que se apresentem como 
desenvolvidas, tendo em vista o modelo em questão. Feito isso, dê a elas a 
classificação correspondente.

a – Terminada a reunião, todos retomaram à rotina de trabalho.

Assim que terminou a reunião, todos retomaram à rotina de trabalho.

Oração subord.  Adverb. temporal

b – Dizendo a verdade, todos confiarão em você.    

c –Ela disse não se lembrar do fato ocorrido.

d – Lá fora podíamos observar as pessoas passeando no parque. 

e ─ Deixe-me descansar
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b – Se disser a verdade, todos confiarão em você.

Oração subordinada adverbial condicional.

c – Ela disse que não se lembrava do fato ocorrido. 

Oração subordinada substantiva objetiva direta.

d – Lá fora podíamos observar as pessoas que passeavam no parque.

Oração subordinada adjetiva restritiva.

e – Deixe que eu descanse.

Oração subordinada substantiva objetiva direta
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