
 

 

 

Lista 3 – ORAÇÕES SUBORDINADAS E COORDENADAS 3ª SÉRIE – Português – PROFa. Lene 

 
 

1) Leia o excerto a seguir. 

"[...] só têm em comum o fato de serem vendidos no 
mesmo lugar.” (4°§) 
Assinale a opção em que a classificação da oração 
sublinhada está apresentada corretamente. 
A  Oração subordinada substantiva completiva 
nominal reduzida de infinitivo. 
B  Oração subordinada adverbial causai reduzida de 
infinitivo. 
C  Oração subordinada adverbial condicional reduzida 
de particípio. 
D  Oração subordinada substantiva objetiva indireta 
reduzida de particípio. 
E  Oração subordinada substantiva predicativa 
reduzida de infinitivo. 
 
 
2) Analise o período a seguir e marque a alternativa 
correta. 
 
“Se quiser usar canudo, os reutilizáveis de metal ou 
vidro são a alternativa ideal.” 
 
A  O termo “se quiser usar canudo” é a oração 
principal do período e estabelece uma condição em 
relação a outra oração. 
B  A expressão “os reutilizáveis de metal ou vidro” é 
um termo com valor substantivo classificado 
sintaticamente como sujeito composto. 
C  O termo “a alternativa ideal” é um predicativo do 
sujeito que tem como núcleo o vocábulo “ideal”. 
D  O vocábulo “canudo” é um termo com valor 
adverbial que modifica o valor semântico da locução 
verbal “quiser usar” 
E  A expressão “de metal ou vidro” é um termo com 
valor adjetivo classificado sintaticamente como 
adjunto adnominal. 
 
 
 
3) Assinale a opção que apresenta apenas um período 
composto por coordenação. 
A  "Um cachorro começa a seguir você na rua e, se 
você der atenção e o levar pra casa, ganha um amigo 
na hora". (6°§) 
B  "Quando eu fizer aniversário, acho que vou 
convidá-la pra festa" (1°§) 
C  "A diferença — a favor do cachorro — é que este 
está realmente por perto, todos os dias, e é sensível 
aos nossos estados de ânimo, tornando-se íntimo a 
seu modo." (7°§) 

D  "Farejamos uns aos outros, ofertamos um like e, 
de imediato, ganhamos uma amigo que não sabe 
nada de profundo sobre nós, e provavelmente nunca 
saberá." (7°§) 
E "Postei no Instagram a foto de um cartaz de cinema 
e uma leitora deixou um comentário no Direct." (2°§) 
 
4) Observe os termos sublinhados em cada 
alternativa e assinale aquela cuja análise, entre 
parênteses, está adequada. 
A  “... MC Guimê, o principal nome do funk 
ostentação, fará seu show...” – (Aposto) 

B  “Por quarenta minutos, ele intercala canções de 
seu repertório com sucessos de outros funkeiros...” – 
(Oração Subordinada Adverbial de Tempo) 

C  “Para Guimê, natural da periferia de Osasco, cidade 
da grande São Paulo...” – (Adjunto Adverbial de 
Lugar) 

D  “Como tantos gêneros musicais que vieram das 
áreas urbanas mais pobres...” – (Oração Subordinada 
Adjetiva Explicativa) 
 
 
5) Leia os períodos e depois assinale a alternativa que 
classifica, correta e respectivamente, as orações 
adverbiais em destaque. 
1 – A filha é traiçoeira como o pai. 2 – O Chefe de 
Estado agiu como manda o regulamento. 3 – Como 
era esperado, ele negou a participação no sequestro. 
4 – Como não estava bem fisicamente, não participou 
da maratona. 
A  Causal, comparativa, causal, comparativa. 
B  Comparativa, conformativa, causal, causal. 
C  Comparativa, conformativa, conformativa, causal. 
D  Conformativa, causal, comparativa, conformativa. 
 
 
6) “Doutor Urbino era demasiado sério para achar 
que ela dissesse isso com segundas intenções. Pelo 
contrário: perguntou a si mesmo, confuso, se tantas 
facilidades juntas não seriam uma armadilha de 
Deus.” 
As orações subordinadas em destaque são, 
respectivamente, 
A  substantiva objetiva direta e substantiva objetiva 
direta. 
B  substantiva objetiva direta e adverbial condicional. 
C  substantiva subjetiva e substantiva objetiva direta. 
D  adjetiva restritiva e adverbial condicional 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 
 



 

 

 
 
 
 
7) “Estudo sugere que os neandertais não foram 
vítimas da própria burrice – e sim da própria 
inteligência.” 
 
A  Assindética. 
B  Sindética aditiva. 
C  Sindética explicativa. 
D  Sindética adversativa. 
 
8) Leia: 
 
Silenciei-me, desliguei o rádio e deixei meu 
pensamento livre. 
 
Sobre o período acima, é incorreto afirmar que 
 
A  a primeira e a segunda orações são classificadas 
como orações coordenadas assindéticas. 
B  a terceira oração é uma coordenada sindética, 
introduzida por uma conjunção que explicita uma 
relação de adição. 
C  as duas primeiras orações são classificadas como 
coordenadas assindéticas e a terceira como sindética 
adversativa. 
D  há três orações de estrutura sintática 
independente, ou seja, são orações autônomas, cada 
uma tem um sentido próprio. 
 

9) Observe: 
 
1- Os operários fizeram todo o trabalho. 
2- Os operários não receberam o pagamento. 
3- Os operários farão greve. 
 
Em que ordem as orações acima devem estar para 
que o período composto por coordenação apresente 
a seguinte sequência lógica: assindética + adversativa 
+ conclusiva? 
 
A  2 – 3 - 1 
B  3 – 1 – 2 
C  1 – 2 – 3 
D  3 – 2 – 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
10) Marque a alternativa em que a oração em 
destaque classifica-se como oração subordinada 
adverbial. 
A  Não se desespere, que a situação será resolvida. 
B  Jantamos à luz de velas, que cortaram nossa luz. 
C  Uma das personalidades que voou no Mirage foi o 
piloto Ayrton Senna. 
D  É uma exigência do Código de Trânsito que os 
motoristas adotem atitudes preventivas. 
 
 
11) “De sorte que os jagunços os assaltaram, de 
surpresa, antes da chegada, ao meio-dia, no Angico. 
Foi mais sério o ataque, ainda que não valesse o nome 
de combate, que mais tarde lhe deram.” (Euclides da 
Cunha, Os Sertões) 
 
No trecho acima, a oração adverbial destacada 
expressa 
A  causa. 
B  consequência. 
C  proporção. 
D  finalidade. 
E  concessão. 
 
12) Em “A casa era tão cara que ela desistiu da 
compra”, a oração em destaque é: 
A  Oração Subordinada Adverbial Consecutiva. 
B   Oração Subordinada Adverbial Explicativa. 
C   Oração Subordinada Adverbial Final. 
D   Oração Subordinada Adverbial Conformativa. 
E   Oração Subordinada Adverbial Concessiva. 
 
13) Julgue o item a seguir. 
(  ) No período “O preso não quer falar, apanha e fala”, 
não está estabelecida relação de causa e efeito no 
nível sintático, mas se depreende tal relação no nível 
semântico, na ordenação temporal das orações. 
 
 


