
 
 
 
 
1. Leia a tira abaixo e responda à questão. 

 

                         http://www.livrosepessoas.com/2011/07/01/tirinhas-sobre-livros/ 

Transcreva da tira acima uma oração subordinada adjetiva, classifique-a e depois a transforme em reduzida.  
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

2. (Enem-2014) Adaptada 

Tarefa 
Morder o fruto amargo e não cuspir 
Mas avisar aos outros quanto é amargo 
Cumprir o trato injusto e não falhar 
Mas avisar aos outros quanto é injusto 
Sofrer o esquema falso e não ceder 
Mas avisar aos outros quanto é falso 
Dizer também que são coisas mutáveis… 
E quando em muitos a não pulsar 
— do amargo e injusto e falso por mudar — 
então confiar à gente exausta o plano 
de um mundo novo e muito mais humano. 

 
Na organização do poema, os empregos da conjunção 
“e”, em negrito, no poema, expressam: 
 
a) a ligação entre verbos semanticamente semelhantes. 
b) a oposição entre duas ações do mesmo período. 
c) o reforço da causa apresentada no enunciado 
introdutório. 
d) a intensidade dos problemas sociais presentes no 
mundo. 

CAMPOS, G. Tarefa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. 

3. Assinale a alternativa em que o sentido da conjunção está corretamente indicado entre parênteses.  
a) Meu primo formou-se em Direito, porém não pretende trabalhar como advogado. (explicação) 
b) Não fui ao cinema nem assisti ao jogo. (adição) 
c) Você está preparado para a prova; por isso, não se preocupe. (oposição) 
d) Vá dormir mais cedo, pois o vestibular será amanhã. (alternância) 
e) Os meninos deviam correr para casa ou apanhariam toda a chuva. (conclusão) 
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4. (UNEMAT-2009) Analise o funcionamento das conjunções em destaque nos seguintes enunciados.  
I. Como proteger seu dinheiro 
O novo guia para você entender o efeito da crise global no seu bolso - e as melhores estratégias para enfrentar estes 
tempos de aperto. (Época, 28/02/09) 
II. Internet sem sair do sofá 
Novas tecnologias levam os vídeos da rede à TV da sala. Portanto, começa uma nova batalha pela sua audiência. 
(Adaptado. Época, 28/02/09) 
III. A verdade crua, assada e cozida 
Um novo estudo sobre os efeitos da carne sugere que ela pode ser nociva - mas apenas em excesso. É o argumento que 
faltava para quem adora um filé. (Época, 28/02/09) 
 
As conjunções “e”, “portanto” e “mas” estabelecem entre as orações, respectivamente, relação de: 
a) adição - explicação - conclusão. 
b) adição - conclusão - oposição. 
c) separação - explicação - oposição. 
d) adição - exclusão - justificação. 
e) explicação - conclusão - oposição. 
 
5. (ITA) Parei num cruzamento. Lembrei-me do garoto do porão. Se um dia eu precisasse fugir, tentaria levá-lo comigo. 
Queria dar a ele uma chance. Atravessei a rua e me lembrei de como eu era diferente, apenas algumas semanas atrás. 
Não vacilava ao receber uma ordem, por mais incompreensível que fosse. Ler algumas páginas do diário do Dr. Bertonni 
foi o mesmo que virar o mundo pelo avesso. Eu tinha direito a ração, casa e trabalho. Pensava que fosse feliz por isso. 
Enquanto desvendava a história do mundo, através dos antigos jornais e pelo diário, era tomado pelo medo. Muitas vezes 
pensei ter perdido a felicidade por saber tanto. Mas agora eu percebo: meses atrás eu não era feliz, mas apenas ignorante. 

Costa, Marcos Túlio. O CANTO DA AVE MALDITA. Rio de Janeiro: Record, 1986. 

Assinale a opção correspondente a função da conjunção “mas” destacada no texto:  

a) Estabelece uma oposição entre felicidade e ignorância. 
b) Opõe o tempo presente ao tempo passado. 
c) Opõe perceber a conhecer. 
d) Complementa a ideia de felicidade com a ideia de ignorância. 
 

6. 	Eear (2017) Adaptada. Leia, atentamente, as orações abaixo.  
 
I. Todos os brasileiros que desejam ingressar na Força Aérea Brasileira devem gastar longas horas de estudo e dedicação. 
II. Todos os brasileiros, que desejam ingressar na Força Aérea Brasileira, devem gastar longas horas de estudo e dedicação. 
 
Classifiquei as orações subordinadas adjetivas presentes em I e II e depois explique a diferença de sentido entre elas.  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
7. Identifique e classifique as orações subordinadas adjetivas presentes nos períodos abaixo e depois as transforme 
em reduzidas. 
 
a) A estrada que desce para o litoral foi interditada.   
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
b) Os professores, que se reuniram hoje, vão divulgar as notas. 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 



8. Leia o trecho abaixo para responder às questões.  
 
“O verdadeiro cidadão sabe que é sujeito de direitos, mas também de deveres. Tem consciência de que faz parte de uma 
sociedade, pois sabe que a sociedade é o resultado das ações individuais. [...] Hoje, todos podem dar sua participação, 
utilizando os maravilhosos recursos disponibilizados pela internet”. (Fragmento transcrito do texto  
 
No período acima, há algumas orações subordinadas desenvolvidas. Reescreva duas delas e depois as classifique. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
9. Leia, atentamente, os dois períodos a seguir: (Valor:1,0 ponto) 

1. Se você não estudar, deixará de adquirir conhecimento. 
2. Embora você estude, não adquirirá muito conhecimento. 

a. Explique a relação semântica entre estudo e conhecimento em cada um dos casos. Depois, identifique e classifique as 
duas orações subordinadas. 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b. A seguir, reduza a oração subordinada do item 1.  
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
10. As orações substantivas abaixo se classificam, respectivamente, como:  
 
I – Os alunos pediram que a prova fosse adiada. 
II – A mulher precisa de que alguém a ajude. 
III – Toda criança tem necessidade de que alguém a ame.  
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

11. Desenvolva as seguintes orações reduzidas e, a seguir, classifique-as. 

a) Penso estar na sala.__________________________________________________________________ 

b) O remédio era ficarmos em casa. ________________________________________________________ 

c) Há sombras vagueando na noite .________________________________________________________ 

d) Não dizendo a verdade, nada conseguirás. ________________________________________________ 

e) Terminada a festa, retiraram-se todos os convidados. ________________________________________ 

f) Precisando, disponha. _________________________________________________________________ 

g) É necessário chegares a tempo. __________________________________________________________ 

h) Foram repreendidas por se queixarem .____________________________________________________ 

 
12. Nos períodos abaixo, destaque as orações reduzidas e, a seguir, classifique-as. 
a) Fiz um atalho, para diminuir o caminho. 
b) Temendo consequências mais drásticas, suspenderam a obra. 
c) É necessário fazermos mudanças radicais.  
d) Não comparecendo à reunião, sairás prejudicado. 



 
13. Na frase: “Sem estudar, você não será aprovado”, a oração destacada indica ideia de: 
a) concessão.  
b) condição. 
c) modo, 
d) tempo. 
e) causa. 
 
14. Na frase: “Sabendo que seria preso, mesmo assim saiu à rua”, a ideia contida na oração em destaque é de: 
a) conformidade. 
b) tempo. 
c) modo.  
d) concessão. 
e) condição. 
 
15. Na frase: “Não vendo o poste, colidiu com ele”, a oração destacada tem a ideia de: 
a) concessão.  
b) modo. 
c) causa. 
d) finalidade. 
e) condição. 
 
16. Na frase: “Entrando na faculdade, procurarei emprego”, a oração em destaque pode indicar ideia de: 
a) concessão.  
b) lugar. 
c) oposição.  
d) consequência. 
e) condição. 
 
17. (Fatec-SP) A oração destacada está em forma reduzida (de infinitivo): 
 
“Apesar de só dizer a verdade, não lhe deram crédito”. 
 
Assinale a alternativa em que ela aparece desenvolvida de forma correta. 
a) Apesar que só dizia a verdade, não lhe deram crédito. 
b) Apesar que só dissesse a verdade, não lhe deram crédito. 
c) Visto que só dizia a verdade, não lhe deram crédito. 
d) Embora só dissesse a verdade, não lhe deram crédito. 
e) Mesmo dizendo a verdade, não lhe deram crédito. 
 
18. (ESJT-SP) “Em Quincas Borba recupera-se a narração em terceira pessoa para melhor objetivar o nascimento, a paixão 
e a morte de um provinciano ingênuo. Rubião, herdeiro improvisado de uma grande fortuna, cai nos laços de um casal 
ambicioso; a mulher ambígua Sofia, vendo-o rico e desfrutável, dá-lhe esperanças, mas se abstêm cautelosamente de 
realizá-las ao perceber no apaixonado traços de crescente 
loucura.”  

(Alfredo Bosi, História concisa de literatura brasileira) 

As três orações reduzidas denotam circunstâncias que indicam, respectivamente: 
a) concessão, finalidade e causa. 
b) proporcionalidade, comparação e consequência. 
c) finalidade, tempo e tempo. 
d) adversidade, condição e tempo. 
e) finalidade, concessão e concessão. 
 

   19. Classifique as orações subordinadas adverbiais abaixo: 
 

1)          O tambor soa porque é oco. 

2)          A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. 

3)          Por mais que gritasse, não me ouviam. 



4)          Se o conhecesses, não os condenarias. 

5)           Vim hoje, conforme lhe prometi. 

6)           Fazia tanto frio, que meus dedos estavam endurecidos. 

7)           Aproximei-me a fim de que me ouvissem melhor. 

8)           À medida que se vive, mais se aprende. 

9)           Quando os tiranos caem, os povos se levantam. 

10) Ontem estive doente, de modo que não saí. 

11) Parou perplexo como se esperasse um guia. 

12) Não serás bom médico se não estudares muito. 

13) De tal sorte a cidade crescia, que não a reconhecia mais. 

14) Segundo opinam alguns, a história se repete. 

15) Fiz-lhe sinal para que se calasse. 

16) As tuas saudades ficam onde deixas o coração. 

17) Embora tivesse estudado, fui reprovado. 

18) À medida que subimos, o ar se rarefaz. 

19) Eles tinham tanta fome, que devoraram toda a comida. 

20) Se bem que eu não te julgue insensível à arte, admira-me ver-te assim. 

21) Antes que ele volte, resolva o problema. 

22) Como não me atendessem, repreendi-os severamente. 

23) Ama-se ou aborrece-se conforme o coração quer. 

24) Tudo lhe perdoarei, se me amar. 

25) Ainda que implores, não direi sim. 

26) Falou com tanta calma, que todos ficaram atônitos. 

27) Fizeste pouco de nós, porque estavas com a Camila. 

28) Se bem que fosse caro, comprei o relógio. 

29) Era tão mentirosa, que mentia a si próprio. 

30) Quando a vejo, o coração bate mais forte. 

31) Tanto lutaste, que venceste afinal. 

32) Embora vaiado, ele continuou a sua explicação. 

33) Ainda que goste muito de ti, não posso acompanhar-te. 

34) Como não se incomoda, chamo-o pelos dois nomes. 

35) Desde que aceites as condições, lavrarei o contrato. 

36) Mal os avistou, pôs-se a correr. 

37) Gosto de contemplá-lo quando está zangado. 

38) lavrador volta para casa quando o sol se põe. 

39) Não compareceu à reunião porque estava doente. 

40) Dirigia devagar a fim de que pudéssemos olhar a paisagem. 

41) Tudo saiu conforme o previsto. 

42) Iremos à praia amanhã, se fizer bom tempo. 


