
ORAÇÕES SUBORDINADAS 
ADJETIVAS
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 Exercem função sintática de adjunto adnominal.

Exemplos:

• Há coisas comoventes.

adjunto adnominal

• Há coisas que nos comovem.

oração subordinada adjetiva

• Ele tem uma irmã francesa.

adjunto adnominal

• Ele tem uma irmã, a qual nasceu na França.

oração subordinada adjetiva



 Sempre qualificam um termo de natureza

substantiva presente na oração principal.

Ex1: Ele disse as palavras que eu queria.

Ex2: Ele disse o que eu queria.

Ex3: Os dois que chegaram são meus

irmãos.

substantivo

pronome

numeral



 Quando estão desenvolvidas, são iniciadas por

pronomes relativos (pode haver preposição

antes deles). Exemplos:

• Há dois países na América do Sul aonde eu

não fui ainda.

• O aluno cujos estudos estão em dia será

aprovado.

• O homem a quem me referi chegou.



RELEMBRANDO:

ESTES SÃO OS TERMOS QUE PODEM SER 
PRONOMES RELATIVOS:

 QUE
 QUEM
 O (S) QUAL (IS), A (S) QUAL (IS)
 CUJO (A) (S)
 (A) ONDE
 QUANTO (A) (S)



 Podem estar reduzidas de gerúndio, de infinitivo

ou de particípio. Exemplos:

• Eu vi o garoto irritando o professor.

• Paulo não é pessoa de se intimidar com

ameaças.

• As formigas caminhavam sobre a torta colocada

à mesa.

(que irritava o professor)

(que se intimida com ameaças)

(que foi colocada à mesa)



Classificações:
1) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva

• Delimita, define, restringe o sentido do termo

qualificado.

• Na fala, é proferido sem pausa acentuada; na

escrita, NÃO é separada por vírgula. Exemplos:



2) Oração Subordinada Adjetiva 
Explicativa

• Contém uma explicação, um detalhe do termo

antecedente.

• Na fala, são separadas por pausa forte; na escrita,

são separadas por vírgulas. Exemplos:



ATENÇÃO!
Diferença de sentido e de classificação:

1) Os hospitais de M.G. que são referência

mundial receberam um prêmio.

2) Os hospitais de M.G., que são referência

mundial, receberam um prêmio.

hospitais
de MG

hospitais
de MG

são referência

não são
referência

são referência



ATENÇÃO!
Diferença de sentido e de classificação:

1) Telefonei para minha irmã, que mora na

França.

2) Telefonei para minha irmã que mora na

França.

Só tenho 1 irmã, e ela mora na França.

Tenho mais de 1 irmã, mas quero falar
especificamente da que mora na França.


