
 

 

QUESTÕES NONO ANO - ORAÇÕES SUBORDINADAS: ADVERBIAIS E ADJETIVAS 
 
01. IFAL 

“[...] por ser tão importante, [a cultura] deve ser tratada como um direito de todos os brasileiros.” (linhas 
59-60) Entre as orações do período acima, dá-se uma relação semântica que só não poderia ser expressa 
da mesma maneira na alternativa: 
a)  Uma vez que é tão importante, a cultura deve ser tratada como um direito de todos os brasileiros.  
b)  Ainda que seja tão importante, a cultura deve ser tratada como um direito de todos os brasileiros. 
c)  Já que ela é tão importante, a cultura deve ser tratada como um direito de todos os brasileiros.  
d) Sendo tão importante, a cultura deve ser tratada como um direito de todos os brasileiros.  
e)  Porque é tão importante, a cultura deve ser tratada como um direito de todos os brasileiros. 

 
02.  UNESP 

“Deliberou deitar-se, embora a noite apenas começasse.” 
Em relação à oração anterior, a oração destacada exprime ideia de 
a)  causa. 
b) condição. 
c)  concessão. 
d)  consequência. 
e)  conclusão. 

 
03.  URCA 

“Meu marido, afeito ao mando, quer passar por cima de quem lhe esbarra na frente. Ou terá pressentido 
o que nenhum gesto meu jamais revelou?” O termo em destaque é classificado: 
a)  Oração subordinada substantiva objetiva direta.  
b)  Oração subordinada substantiva completiva nominal.  
c)  Oração subordinada adjetiva restritiva. 
d)  Oração subordinada substantiva subjetiva. 
e)  Oração subordinada substantiva apositiva. 

 
04.  UNESP 

Para que a julguemos boa, é necessário e suficiente que ela contribua para que a obra lítero-musical de 
que faz parte seja boa. 
No período em destaque, a oração Para que a julguemos boa indica, em relação à oração principal, 
a)  comparação. 
b)  concessão. 
c)  finalidade. 
d)  tempo. 
e)  proporção. 

 
05.  ALBERT EINSTEN 

Violência à saúde 
Mauro Gomes Aranha de Lima - Jornal do Cremesp, agosto de 2016 

     O aumento da violência contra médicos e enfermeiros finalmente passou a ser encarado como questão 
de Estado. Graças às denúncias do Cremesp [Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo] e do 
Coren-SP [Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo], a Secretaria de Segurança Pública de São 
Paulo (SSP-SP) mantém agora um grupo de trabalho que se debruça na busca de soluções para o 
problema. 
    Em recente reunião, o secretário adjunto da SSP-SP, Sérgio Sobrane, comprometeu-se a tomar 
providências. A Secretaria de Saúde (SES-SP) também participou dos debates que culminaram com 
proposta do Cremesp e do Coren de um protocolo para orientar profissionais da Saúde a lidar com 
situações em que o usuário/familiar se mostre agressivo ou ameaçador. 
    Simultaneamente, a SSP-SP preparará um piloto de intervenção baseado em registros de ameaças ou de 
truculência na Capital. Se bem sucedido, será multiplicado ao restante do Estado. 
    São medidas oportunas e as levaremos em frente. Contudo, tal empenho não será o bastante. A 
violência emerge de raízes profundas: governos negligenciam a saúde dos cidadãos, motivo pelo qual a 
rede pública padece de graves problemas no acesso ou continuidade da atenção; hospitais sucateados e 
sob o contingenciamento de leitos e serviços; postos de saúde e Estratégia Saúde da Família com equipes 
incompletas para a efetivação de metas integrativas biopsicossociais. 
    O brasileiro é contribuinte assíduo e pontual, arca com uma das mais altas tributações do mundo, e, em 
demandas por saúde, o que recebe é o caos e a indiferença. 
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    Resignam-se, muitos. Todavia, há os que não suportam a indignidade. Sentem-se humilhados. Reagem, 
exaltam-se. Eis que chegamos ao extremo. Em pesquisa encomendada pelo Cremesp, em 2015, com 
amostra de 617 médicos, 64% tomaram conhecimento ou foram vítimas de violência. Ouvimos também os 
pacientes: 41% dos entrevistados atribuíram a razão das agressões a problemas como demora para serem 
atendidos, estresse, muitos pacientes para poucos médicos, consultas rápidas e superficiais. 
    Ser médico é condição e escolha. Escolhemos a compreensão científica do mecanismo humano, 
revertida em benefício do ser que sofre. Vocação, chamado, desafio, e o apelo da dor em outrem, a nos 
exigirem fôlego, serenidade e dedicação. Estamos todos, médicos e pacientes, em situação. Há que se 
cultivar entre nós uma cultura de paz. E um compromisso mútuo de tarefas mínimas. 
    Aos pacientes, cabe-lhes o cultivo de uma percepção mais refletida de que, em meio à precariedade 
posta por governos cínicos, o Estado não é o médico. Este é apenas o servidor visível, por detrás do qual 
está aquele que se omite. 
    Aos médicos, a compreensão de que os pacientes, além de suas enfermidades, sofrem injustiças e 
agravos sociais. 
    A tolerância não é exatamente um dom, uma graça, ou natural pendor. É esforço deliberado, marco 
estrutural do processo civilizador. 
    Tarefas e esforços compartilhados: a solução da violência está mais dentro do que fora de nós. 

In: Jornal do Cremesp. Órgão Oficial do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. No 339, agosto 2016. 
[Adaptado] 

 
Ao longo do texto, estão evidenciados elementos de coesão textual. Assinale a alternativa que apresenta a 
relação de sentido por eles estabelecida, de acordo com a ordem em que se apresentam. 
a)  Concessão, condição e contradição. 
b)  Finalidade, oposição e explicação. 
c)  Condição, oposição e explicação. 
d)  Finalidade, condição e oposição. 

 
06.  EsPCEx 

Leia o trecho abaixo e responda a questão. 
“Dirigi-me novamente ao fundo do quintal, com medo daquela gente que nem me havia mandado buscar à 
escola     para assistir à morte de meu pai.” 
  
As orações grifadas acima são, respectivamente: 
a)  oração subordinada substantiva objetiva direta e oração subordinada adverbial consecutiva 
b)  oração subordinada adjetiva explicativa e oração subordinada adverbial causal 
c)  oração subordinada adjetiva restritiva e oração subordinada adverbial final 
d)  oração subordinada substantiva subjetiva e oração subordinada adjetiva explicativa 
e)  oração subordinada adjetiva explicativa e oração subordinada adverbial final 

 
07.  FDV 

DEPOIS DAS UTOPIAS 
 

1 É comum ouvirmos a afirmação de vivermos em um tempo desprovido de utopias. Alguns veem nisso sua 
maior fraqueza, outros sua força mais sábia. Quando se diz que nosso tempo é desprovido de 
utopias, diz-se que, para o bem ou para o mal, que o tempo se reconciliou com suas formas atuais. O que 
pode significar duas coisas distintas. 
 
2 Em uma primeira versão, nosso tempo é marcado pela melancolia de quem sabe que suas promessas de 
superação foram perdidas. Nesse caso, a reconciliação do tempo seria uma reconciliação melancólica, 
resultado da diminuição de nossas expectativas de transformação. Temos nostalgia de uma época marcada 
pelas utopias e nada pareceria ter a força de reinstaurá-la. 
 
3 Mas dizer que nossa época é desprovida de utopias pode querer dizer também, de certa forma, que o 
establishment seria uma certa “utopia realizada”. Não são poucos os que procuram transformar os modos 
de vida liberais e as formas políticas, próprias do nosso tempo, em horizonte utópico final do processo de 
modernização social. Um pouco como a temática do “fim da história” e o último homem. 
Independentemente das crises, há sempre liberais dispostos a ser um Leibniz das finanças e falar que este 
é o melhor mundo possível. Se Deus não criou outro é porque fora do mundo liberal só há catástrofes. 
 
4 De toda forma, tanto em um caso como em outro, há a defesa de que nossa época seria uma época 
reconciliada com suas próprias formas ou, ao menos, reconciliada com as dinâmicas próprias a animar a 
atualidade de suas formas. Como se não houvesse mais acontecimentos fundadores a esperar. No máximo, 
acontecimentos catastróficos ou confirmadores de nossas formas de vida. 

 
5 Nesse sentido, uma bela questão é: precisamos mesmo da utopia para defender a força de 
transformação da política. Percebam que um tempo marcado pela utopia é um tempo de expectativa, ou 
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seja, tempo no qual o presente é marcado pela expectativa de que algo previamente projetado aconteça. 
Por isso, o tempo da utopia é carregado de esperança. 
 
6 Mas talvez a esperança seja um afeto inadequado para agir politicamente. Quem tem esperança, tem a 
expectativa de que um bem possível se realize. Como se trata de um possível, ele também pode não 
ocorrer. Esperança não é segurança. Ou seja, quem tem esperança tem, ao mesmo tempo, medo de que o 
desejável não ocorra. Como dizia Spinoza, não há esperança sem medo nem medo sem esperança. Mas lá 
onde há o medo como afeto político, há sempre paralisia, tentativa de imunização contra a contingência e 
acontecimentos impredicáveis. 

 
7 Nesse sentido, poderíamos dizer que um tempo de esperança é, necessariamente, tempo que teme a 
contingência, que teme esses acontecimentos não previstos no interior de nossas utopias, que não foram 
projetados previamente. No que poderíamos nos perguntar se as utopias não seriam, também, uma forma 
de ficarmos cegos para acontecimentos que parecem nos desnortear, sair de nossas projeções. Ela não só 
nos permite ver o que ainda não tem realidade. Ela também faz não vermos o que somos incapazes de 
prever. 
 
8 Diria que uma das grandes tarefas da filosofia política contemporânea é pensar uma política que não se 
oriente a partir da tentativa de nos defender de contingências e acontecimentos que desorientam nossas 
teleologias. Antes, precisamos de uma reflexão política fundada na capacidade de se abrir à contingência e 
ao desamparo que sua ocorrência nos produz. Talvez assim saberemos estar à altura de acontecimentos 
que perdemos por tentar compreendê-los apenas a partir de esquemas que lhe são exteriores. 
(...) 

 
(SAFATLE, Vladimir. Depois das Utopias. Carta Capital, 03 set. 2015. Disponível em: 

<http://www.cartacapital.com.br/revista/865/depois-das-utopias6583.html>. Acesso em: 10 set. 2015) 
 

Quanto à análise apresentada, marque a opção incorreta: 
a)  “Quando se diz que nosso tempo é desprovido de utopias [...]” (1º parág.) – oração subordinada 

adverbial temporal.  
b)  “Se Deus não criou outro [...]” (3º parág.) – oração subordinada adverbial condicional. 
c)  “Como se trata de um possível [...]” (6º parág.) – oração subordinada adverbial causal. 
d)  “[...] que somos incapazes de prever [...]” (7º parág.) – oração subordinada adverbial causal. 
e)  “[...] que perdemos [...]” (8º parág.) – oração subordinada adjetiva restritiva. 
 

08.  IFAL 
Eu queria trazer-te uns versos muito lindos 

Mario Quintana 
Eu queria trazer-te uns versos muito lindos 

colhidos no mais íntimo de mim... 
Suas palavras 

seriam as mais simples do mundo, 
[5] porém não sei que luz as iluminaria 

que terias de fechar teus olhos para as ouvir... 
Sim! Uma luz que viria de dentro delas, 

como essa que acende inesperadas cores 
nas lanternas chinesas de papel! 

[10] Trago-te palavras, apenas... e que estão escritas 
do lado de fora do papel... Não sei, eu nunca 

soube o que dizer-te 
e este poema vai morrendo, ardente e puro, ao 

vento 
[15] da Poesia... 

como 
uma pobre lanterna que incendiou! 

"Quintana de bolso", Editora LP&M PocketPorto Alegre (RS), 2006, p. 59 
 
Dos versos abaixo, assinale apenas aquele que não possui uma oração subordinada adjetiva. 
a)  porém não sei que luz as iluminaria (v. 5)  
b)  Sim! Uma luz que viria de dentro delas, (v. 7) 
c)  como essa que acende inesperadas cores (v. 8) 
d)  Não sei, eu nunca soube o que dizer-te. (v. 11-12)  
e)  uma pobre lanterna que incendiou! (v. 17) 
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09.  ATENAS - SETE LAGOAS 
 Pneu furado  
 

O carro estava encostado no meio-fio, com um pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando 
desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e 
dele desceu um homem dizendo "Pode deixar". Ele trocaria o pneu. 
– Você tem macaco? - perguntou o homem. 
– Não - respondeu a moça. 
– Tudo bem, eu tenho - disse o homem - Você tem estepe? 
– Não - disse a moça. 
– Vamos usar o meu - disse o homem. E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça. 
Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de 
boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. 
– Puxa, você trocou o pneu pra mim. Muito obrigado. 
– É. Eu... Eu não posso ver pneu furado. Tenho que trocar. 
– Coisa estranha. 
– É uma compulsão. Sei lá. 

(Luís Fernando Veríssimo. Pai não entende nada. L&PM, 1991). 
 
Analise as frases a seguir: 
I.  De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. 
II.  E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça. 
III.  Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo "Pode deixar". 
 
Quanto às orações subordinadas adjetivas acima, são respectivamente classificadas como: 
a)  explicativa, explicativa e restritiva. 
b)  restritiva, explicativa e restritiva.  
c)  restritiva, restritiva e restritiva.  
d)  explicativa, explicativa e explicativa. 
e)  explicativa, restritiva e explicativa. 

 
10.  UNESC 

Relacione corretamente as colunas: 
1.  Desde que tudo começou, não parei de trabalhar. 
2.  Tamanha foi a decepção que ela nunca mais amou ninguém. 
3.  Caso você não saia de casa, passo por lá para te ver. 
4.  Conquanto tivesse tudo, era infeliz. 
5.  Ele é um dos poucos diretores que é apreciado por todos os funcionários. 
 
(  ) Oração subordinada adverbial condicional. 
(  ) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
(  ) Oração subordinada adverbial temporal 
(  ) Oração subordinada adverbial consecutiva. 
(  ) Oração subordinada adverbial concessiva 
A ordem correta, na coluna da direita, de cima para baixo, é: 
a)  3, 1, 5, 4, 2. 
b)  5, 4, 3, 1, 2. 
c)  4, 1, 5, 2, 3. 
d)  2, 3, 4, 5, 1. 
e)  3, 5, 1, 2, 4. 

 
 

GABARITO 
01.  b. 
02.  c 
03.  c 
04.  c 
05.  d 
06.  c 
07.  d 
08.  a 
09.  a 
10.  e 
 


