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ORAÇÕES REDUZIDAS - CARACTERÍSTICAS
Possuem o verbo nas formas de GERÚNDIO, PARTICÍPIO
ou INFINITIVO, ou seja, nas suas formas nominais.

REDUZIDA DE
INFINITIVO

REDUZIDA DE
GERÚNDIO

REDUZIDA DE
PARTICÍPIO

Não são ligadas à oração principal por meio
conectivo.

de

Para cada oração reduzida, tem-se uma desenvolvida
correspondente. Para melhor identificarmos que tipo de
oração reduzida temos, podemos desenvolvê-la.
Possuem as mesmas características sintáticas das
orações subordinadas desenvolvidas.

ATENÇÃO!
 O infinitivo, o gerúndio e o particípio não constituem
orações reduzidas quando fazem parte de uma locução
verbal.

Preciso estudar mais este semestre.
Os professores estão ensinando os alunos.
O vestibular foi adiado pela INEP.

PRINCIPAIS VERBOS AUXILIARES
SER
ESTAR
TER
HAVER
FICAR

ANDAR
IR
VIR
COMEÇAR
CONTINUAR

TORNAR
VOLTAR
COSTUMAR
ACABGAR
DEIXAR

DEVER
PODER
TENTAR
QUERER
CONSEGUIR CHEGAR
PRETENDER

ATENÇÃO!
Infinitivo Impessoal
Verbo com sentido genérico ou indefinido, não
relacionado a nenhuma pessoa, e sua forma é invariável.

Amar é sofrer.
Infinitivo Pessoal
Apresenta desinência de número e pessoa.

Acreditamos serem eles os causadores de
tamanha confusão.

O. SUB. SUBSTANTIVAS REDUZIDAS
Só podem ser REDUZIDAS DE INFINITIVO
estar no caminho certo.
Penso estar
oração principal
com VTD

oração subordinada substantiva
OBJETIVA DIRETA
REDUZIDA DE INFINITIVO

Penso que estou no caminho certo.

O sucesso no vestibular depende de
de teres
teres
oração principal
com VTI

dedicação

oração subordinada substantiva
OBJETIVA INDIRETA
REDUZIDA DE INFINITIVO

O sucesso no vestibular depende de que te dediques.
Prof. Raquel Sampaio

ADJETIVAS REDUZIDAS
INFINITIVO
Na biblioteca há um aluno a estudar com afinco.
Na biblioteca há um aluno que estuda com afinco.

GERÚNDIO
Ouvimos uma pessoa gritando muito.
Ouvimos uma pessoa que gritava muito.

PARTICÍPIO
Os documentos trazidos pela secretária serão arquivados.
Os documentos que a secretária trouxe serão arquivados.
Prof. Raquel Sampaio

ADVERBIAIS REDUZIDAS
INFINITIVO
Me dediquei muito para passar de primeira.
Me dediquei muito para que passe de primeira.

ORAÇÃO
SUBORDINADA
ADVERBIAL
FINAL

GERÚNDIO
Terminando a leitura, passe-me o texto.
Quando terminar a leitura, passe-me o texto.

PARTICÍPIO
Vencido o campeonato, permanecerão treinando.

ORAÇÃO
SUBORDINADA
ADVERBIAL
TEMPORAL

ORAÇÃO
SUBORDINADA
ADVERBIAL
CONCESSIVA

Mesmo que vençam o campeonato, permanecerão treinando.
Prof. Raquel Sampaio

(Unicamp) Reescreva o período
abaixo, dividindo-o em orações.
Dizem / que publicitário gosta / de aparecer.

Qual é
orações?

a

classificação

destas

Dizem – Oração Principal

Que publicitário gosta – Or. Sub.
Subst. Objetiva Direta
De aparecer - Or. Sub. Subst. Objetiva
Indireta Reduzida de Infinitivo

Prof. Raquel Sampaio

(FGV) “Talvez um dia seja bom relembrar este dia". (Virgílio)
A forma de oração desenvolvida adequada correspondente
à oração sublinhada acima é:
a) relembrarmos este dia.
b) a relembrança deste dia.
c) que relembremos este dia.
d) que relembrássemos este dia.
e) uma nova lembrança deste dia.

(FUVEST) A oração reduzida destacada em: “Não por acaso
eu brinco, FAZENDO UMA CARETA IDIOTA: dou de costas
para o monumento” pode ser desenvolvida, sem prejuízo
de sentido, por:
a) enquanto faço uma careta idiota.
b) para que faça uma careta idiota.
c) segundo faço uma careta idiota.
d) posto que faço uma careta idiota.
e) embora faça uma careta idiota.

(UFSM) Analise os períodos a seguir.

A - O juiz fazia justiça com as próprias mãos.
B - O juiz tinha sido obrigado a inocentar os bandidos.
Relacione as informações contidas em A e B, de modo que B se constitua
numa CONCESSÃO a A.
a) O juiz, que tinha sido obrigado a inocentar os bandidos, fazia justiça com
as próprias mãos.
b) Embora tenha sido obrigado a inocentar os bandidos, o juiz fazia justiça
com as próprias mãos.
c) Porque tinha sido obrigado a inocentar os bandidos, o juiz fazia justiça
com as próprias mãos.
d) Mesmo que fizesse justiça com as próprias mãos, o juiz tinha sido
obrigado a inocentar os bandidos.
e) Sempre que fosse obrigado a inocentar os bandidos, o juiz fazia justiça
com as próprias mãos.

(UNIFESP) Todas as orações destacadas nos itens abaixo são
subordinadas reduzidas. Assinale o item cuja oração destacada
se classifica como subordinada reduzida de particípio adverbial
condicional:
a) “Feita a partilha, o Leão tomou a palavra”.
b) “Armado com tais provas, até que eu o enfrentaria.”
c) “A tropa, acampada às margens do Iguaçu, foi surpreendida”.
d) “Ernestina estava certa de ser sua amiga.”
e) “Transposto o rio, seguimos viagem”.

(FGV) Observe, nos seguintes períodos, as orações que contêm verbo
no gerúndio:
- Estando as meninas em Araxá, foi Ronaldo ter com elas.
- Sendo o aluno um jovem estudioso, deverá facilmente obter
aprovação.
- Sendo brasileiro o advogado, poderei atendê-lo; caso contrário, não.
Essas orações são subordinadas adverbiais. Assinale a alternativa que
indique respectivamente a circunstância de cada uma. Leve em conta
que a oração pode indicar mais de uma circunstância.
a) Causa, causa, consequência.
b) Tempo, causa, finalidade.

c) Consequência, concessão, finalidade.
d) Tempo, causa, condição.
e) Condição, finalidade, tempo.

(UnB) “Havendo muito empenho no trabalho, haverá mais
qualidade no trabalho”.
Com referência à oração destacada no período, é correto afirmar
que ela é:
a) oração coordenada assindética.
b) oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio.
c) oração subordinada adverbial consecutiva reduzida de gerúndio.
d) oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de gerúndio.

