
 

Aula 
56B Orações Subordinadas II 

As orações subordinadas, conforme a função sintática que exerçam, 
classificam-se em substantivas (como vimos antes), e seguindo temos as 
adjetivas e as adverbiais. 

ORAÇÕES SUBORDINADAS ADJETIVAS 

As orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem função de 
adjetivo. São classificadas em: Explicativa e Restritiva. 

a) Adjetiva Explicativa - Destaca um detalhe do termo antecedente. 
Ex.: A África, que é um continente, tem um alto índice de pobreza. 

b) Adjetiva Restritiva - Restringe a significação de seu antecedente. 
Ex.: As pessoas que são alegres vivem melhor. 

ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS 

As orações subordinadas adverbiais exercem função de advérbio. 

a) Adverbial Causal - Exprime a causa.  
Ex.: Já que está nevando ficaremos em casa. 

b) Adverbial Comparativa - Estabelece comparação entre a oração principal e 
a oração subordinada. 
Ex.: Maria era mais estudiosa que sua irmã (era). 

c) Adverbial Concessiva - Indica permissão (concessão) entre as orações. 
Ex.: Alguns se retiraram da sala apesar de não terem terminado a exposição. 

d) Adverbial Condicional - Exprime condição. 
Ex.: Você fará uma boa prova desde que se esforce. 

e) Adverbial Conformativa - Exprime concordância. 
Ex.: Realizamos nosso projeto conforme foi definido na reunião. 

f) Adverbial Consecutiva - exprime consequência referente a oração principal. 
Ex.: Gritei tanto, que fiquei sem voz. 

g) Adverbial Final - Exprime finalidade. 
Ex.: Todos trabalham para que possam vencer na vida. 

h) Adverbial Temporal - Indica circunstância de tempo. Ex.: Fico feliz sempre 
que vou visitar minha mãe. 

i) Adverbial Proporcional - Exprime proporção entre as orações: principal e 
subordinada. 
Ex.: À medida que o tempo passa, a chuva aumenta. 

 
01. Classifique as orações subordinadas adjetivas abaixo: 
a) As crianças que brincam ao ar livre são mais felizes. 
b) Meu esposo, que sempre me apoiou, merece todo meu amor. 
c) Pedro, que trabalha no mercado, perguntou de você. 
d) A irmã, que era cega, foi à festa com ele. 
e) Em time que ganha não se mexe 
f) Os cães, que são animais domésticos, necessitam de muitos cuidados. 

02. Leia atentamente a tirinha e responda: 

 
a) Da tirinha, retire e classifique uma oração subordinada adverbial. 
b) Explique como chegou à conclusão da resposta da questão anterior. 
c) Na tirinha há também uma oração subordinada substantiva. Relembrando a 
aula anterior, retire-a e classifique-a.  
03. Classifique as orações subordinadas adverbiais abaixo: 
a) Quanto mais se estuda, mais se aprende. 
b) Fui aprovada, embora não tenha estudado muito. 
c) Se queres ser aprovado, estude muito. 
d) Ela se vestia conforme dita a moda. 
e) Ficou irritado, porque foi impedido de entrar. 
f) O carro era tão caro que desistiu da compra. 
g) Estude para não travar na prova. 
h) “Mais fácil conquistar uma cidade inteira do que conquistar um amigo ferido”. 
i) Levarei comida para que você possa alimentar-se durante a viagem. 
j) Tenho estudado menos do que deveria. 
k) Não tendo clientes, você poderá ir embora mais cedo. 
l) Embora não conhecesse ninguém na cidade, logo se enturmou. 
m) Você será aprovado, porque estudou muito. 
n) Eu me comportei tão bem que pude passear no parque. 
o) Caso necessite de maiores informações, envie um e-mail para o responsável. 
p) Compramos as passagens a fim de que pudéssemos viajar logo. 

04. Crie uma frase com cada tipo de oração subordinada adjetiva. (02) 

05. Crie uma frase com cada tipo de oração subordinada adverbial. (09) 


