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PERÍODOSIMPLES
SIMPLES XX SIMPLES
PERÍODO
PERÍODOCOMPOSTO
COMPOSTO
Todo alimento fresco é mais saudável.
MORFOLOGICAMENTE

substantivo

SINTATICAMENTE

NÚCLEO DO
SUJEITO

adjetivo
ADJ. ADNOMINAL

Todo alimento que
que é fresco é mais saudável.
MORFOLOGICAMENTE

SINTATICAMENTE

substantivo

Função de adjetivo

NÚCLEO DO
SUJEITO

ORAÇÃO
SUBORDINADA
ADJETIVA
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ORAÇÕES SUBORDINADAS ADJETIVAS
Desempenham função típica de adjetivo, ou seja, funcionam
como ADJUNTO ADNOMINAL da oração principal.

Sua função é caracterizar o antecedente, atribuindo-lhe uma
característica genérica ou restritiva.
As adjetivas desenvolvidas são introduzidas por pronomes
relativos: QUE, QUEM, ONDE, CUJO, QUAL.
ORAÇÃO SUBORDINADA
ADJETIVA

ORAÇÃO SUBORDINADA
ADJETIVA

RESTRITIVA

EXPLICATIVA
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O.SUB. ADJETIVA RESTRITIVA
PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO
Os rios
oração
principal

que estão poluídos

precisam ser limpos.

oração subordinada
Adjetiva RESTRITIVA

oração
principal

De acordo com este enunciado, não são todos os rios que precisam ser
limpo e sim o conjunto restrito daqueles que se encontram poluídos.

CARACTERÍSTICAS
• Especifica ou restringe o termo ao qual se refere.

Prof. Raquel Sampaio

O.SUB. ADJETIVA EXPLICATIVA
PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO
Os rios, que são fonte de vida, precisam ser preservados.
oração
principal

oração subordinada
Adjetiva EXPLICATIVA

oração
principal

De acordo com este enunciado, todos os rios são fonte de vida , já que
a característica a eles atribuída é comum a todos.

CARACTERÍSTICAS
• No registro escrito é sempre separada por vírgulas.
• É semelhante a um aposto, pois apresenta uma informação comum a
todos os seres que é dispensável.
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QUE
PRONOME RELATIVO

CONJUNÇÃO INTEGRANTE

Por ser trocado por
o qual, a qual, quem,
onde, cujo...

Toda a oração
subsequente pode ser
trocada por isso.

O deputado disse que votaria sim na sessão de hoje.
ISSO
CONJUNÇÃO
INTEGRANTE

O deputado que estava na sessão de hoje votará sim.
O QUAL

PRONOME
RELATIVO
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ADJETIVAS REDUZIDAS
INFINITIVO
Na biblioteca há um aluno a estudar com afinco.

GERÚNDIO
Ouvimos uma pessoa gritando muito.

PARTICÍPIO
Os documentos trazidos pela secretária serão arquivados.
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EXEMPLOS DIVERSOS
O aviso que afixaram no quadro negro provocou a raiva dos alunos.
OR. SUB. ADJ. RESTRITIVA

O pessoa em quem confiamos nos traiu.
OR. SUB. ADJ. RESTRITIVA

Ofereceram o prêmio a quem teve a melhor nota.
OR. SUB. ADJ. RESTRITIVA

A fazenda, cujo dono é meu amigo, está à venda.
OR. SUB. ADJ. EXPLICATIVA

Essa é a cidade onde morei.
OR. SUB. ADJ. RESTRISTIVA
Prof. Raquel Sampaio

EXEMPLOS DIVERSOS
Os livros, de cujas informações necessito, ficam na biblioteca.
OR. SUB. ADJ. EXPLICATIVA

Os sentimentos que só me fazem mal são dispensáveis.
OR. SUB. ADJ. RESTRITIVA

Está é a cidade à qual me referi em nossa conversa.
OR. SUB. ADJ. RESTRITIVA

O pronome relativo deve ser precedido de preposição
apropriada de acordo com a função que exerce. Na língua
escrita formal, é sempre recomendável esse cuidado.
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ADJETIVAS NOS VESTIBULARES

Complete com o pronome relativo adequado.
QUEM
DE QUEM
1) Essas são as pessoas .......................
podemos precisar e A...........
recorreremos.
A QUEM me refiro não é a mesma .....................
QUE
2) A pessoa ................
você
mencionou.
DE QUE
3) O projeto ....................me
encarregaram é muito difícil.
QUEMme encontrei é a mesma ................mencionaste.
QUE
4) A moça COM
..................
EM QUEM
5) As pessoas .......................
mais confiamos às vezes nos decepcionam.
EM QUE
6) Nem sempre as coisas .....................acreditamos
revelam-se
verdadeiras.
DE ONDE provêm esses produtos são bastante
7) As regiões .................
mecanizadas.
DE CUJAS
8) Eis o livro .......................
páginas retiraram todos os textos.
EM CUJAS
9) Eis o livro ........................páginas
se inspiraram tantos jovens.
DE CUJAS
10) 1Este é o homem ......................opiniões
discordamos
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ADJETIVAS NOS VESTIBULARES

(CESPE) “Chico Mendes foi vereador em Xapuri, onde nasceu, e
se firmou como crítico de projetos governamentais de graves
consequências ambientais, como a construção de estradas na

região amazônica.” O termo “onde” introduz oração adjetiva
de sentido explicativo.

CERTO

(CESPE) “...um raio de até 150 metros a partir do ponto em que
são lançados e transformam as grandes avenidas em imensas
chaminés que despejam sobre a cidade toneladas de partículas
e gases tóxicos.” A oração “que despejam sobre a cidade

toneladas de partículas e gases tóxicos” restringe o sentido da
palavra “chaminés”.

CERTO
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ADJETIVAS NOS VESTIBULARES

(CESPE) “...municipais e pela sociedade civil organizada que
buscam combater a fome por meio de restaurantes populares,
bancos de alimentos...” O trecho “que buscam combater” inicia

uma oração subordinada adjetiva restritiva.

CERTO

(CESPE) “O TSE está desafiando hackers a encontrarem falhas
na segurança das urnas eletrônicas que serão usadas nas
eleições de 2010.” O trecho “que serão usadas nas eleições de

2010” constitui uma oração adjetiva com função explicativa.
ERRADO
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ADJETIVAS NOS VESTIBULARES

(CESPE) “...o presidente equatoriano, Rafael Correa, expulsou
executivos da construtora brasileira Odebrecht e está
questionando o empréstimo feito pelo poderoso Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que
financia projetos de obras públicas na América Latina.”
O segmento “que financia projetos de obras públicas na
América Latina” constitui oração subordinada adjetiva
restritiva.
ERRADO
(CESPE) “Outras cooperativas de trabalho são formadas por
trabalhadores que estavam assalariados por empresas
intermediadoras e que preferiram se organizar em cooperativa
para se apoderar de parte do ganho que aquelas empresas
auferem a suas custas”.
Caso se inserisse uma vírgula logo após “trabalhadores” o
sentido expresso no trecho seria preservado.
ERRADO
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ADJETIVAS NOS VESTIBULARES

(PUC) Assinale a alternativa que apresenta um período
composto onde uma das orações é subordinada adjetiva.
a) "... a nenhuma pedi ainda que me desse fé: pelo contrário,
digo a todas como sou".
b) "Todavia, eu a ninguém escondo os sentimentos que ainda há
pouco mostrei."
c)"... em toda a parte confesso que sou volúvel, inconstante e
incapaz de amar três dias um mesmo objeto".
d)"Mas entre nós há sempre uma grande diferença; vós enganais
e eu desengano."

e)" - Está romântico!... está romântico... - exclamaram os três..."
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ADJETIVAS NOS VESTIBULARES

(FAAP)"Não compreendíamos a razão por que o ladrão não
montava o cavalo". A oração em destaque é:
a) subordinada adjetiva restritiva
b) subordinada adjetiva explicativa
c) subordinada adverbial causal
d) substantiva objetiva indireta
e)substantiva completiva nominal
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