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ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL é aquela que, no período composto, equivale a um ADVÉRBIO. Toda circunstância é um advérbio, logo toda oração 
adverbial desempenhará função sintática de ADJUNTO ADVERBIAL com relação à oração principal.  
Agora vamos entender o porquê de cada nome que compõe esse tipo de oração: 
 

De acordo com a Nomenclatura Gramatical Brasileira, existem nove tipos de orações subordinadas adverbiais. As orações adverbiais classificam-se em: 
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Adverbiais  

Prof.ª Sônia 



As orações adverbiais são introduzidas por CONJUNÇÕES SUBORDINATIVAS. As orações, introduzidas por esse tipo de conjunção, classificam-se como 
DESENVOLVIDAS. As orações adverbiais podem apresentar-se, também, na forma REDUZIDA de:  
 

 gerúndio (-NDO);  

 infinitivo (-R); 

 particípio (-DO).  

 
Observe a diferença nos gráficos subsequentes: 
 

    Oração principal                             Oração subordinada adverbial desenvolvida
      
 
 As ruas ficaram alagadas     a chuva foi muito forte.     

Oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo,     

Ao  na sala de aula, mantenha o celular desligado.

 

Oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio,     

 eu mando a tristeza embora. 

 
 

 
 

 
 



Oração subordinada adverbial reduzida de particípio,     

a aula, o professor aplicou a prova. 

 
 
As conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas adverbiais subdividem-se em: 

porque,  
como (= porque, no início da frase),  
visto que,  
uma vez que,  
porquanto,  
já que.

   

ao que já foi declarado na oração principal.

tão (...) que,  
tanto (...) que,  
tal (...) que. 

  

ao que já foi declarado na oração principal.

 
como, mais...do que, menos...do que, tão...quanto, 
melhor que, tal qual, tanto quanto, melhor que, pior que. 

 

 com o fato declarado na oração principal.

embora,  
ainda que,  
por mais que,  
mesmo que,  
apesar de que 
 
 

 

  
ao que já foi declarado na oração principal). Diferentemente das 
ADVERSATIVAS, introduzem um argumento fraco, uma ressalva apenas.

 
 



conforme,  
como (= conforme),  
segundo,  
consoante.

 

 com relação ao que já foi declarado na oração principal.

para que,  
a fim de que,  
porque (= para que).

 

 com relação ao que já foi declarado na oração principal.

quando,  
assim que,  
depois que,  
logo que,  
agora que, 
Mal (início da oração),  
enquanto.

 

anterior, posterior ou simultâneo em que ocorreu a ação da oração 
principal).

à medida que,  
à proporção que,  
ao passo que, 
quanto mais...mais,  
quanto mais...menos.

adotados para a execução do que se declara na oração principal.

= à proporção que                       indica _________________ 

  

= porque                      indica _____________________ 

________________________não há provas contra esse homem, ele deve ser solto. 

________________________estudávamos, aumentávamos nosso desempenho nas provas. 



Uma mesma conjunção (ou locução conjuntiva) pode assumir diferentes valores semânticos:

(     ) Preenchi o formulário de inscrição exatamente  me orientaram. 

(     )  estava com uma baixa concentração de glicose no sangue, senti tontura e dor de cabeça. 

(     ) Pilar comporta-se  uma adolescente mimada.

(     ) Paulo nasceu, não consigo ter uma noite completa de sono. 

(     ) Pode sair com suas amigas, faça todas as tarefas da escola. 

(     ) tivesse estudado, foi bem na prova. 

(     ) Não entrará de férias, termine as provas bimestrais. 



 

 

Eu sou maior que qualquer 

hiperglicemia ou hipoglicemia. 

Mais cedo ou mais tarde, sua esposa vai dirigir. 

 

Esta é uma das razões para você possuir um Volkswagen. 



Quando eu estiver louco, 

   Subitamente se afaste

No período “Mandar um Claro torpedo é como dar beijo na boca”, a oração destacada classifica-se como subordinada adverbial: 
(A) Final       
(B) Comparativa        
(C) Conformativa      
(D) Condicional       
(E) Causal 
 

Em “Quando você começa, não quer mais parar”, a oração destacada classifica-se como subordinada adverbial: 

(A) Temporal        
(B) Proporcional         
(C) Consecutiva       
(D) Causal       
(E) Condicional 

 Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações adverbiais: 

(      ) À medida que Pedrinho cresce, mais bonito ele fica. 

 

 (      ) “Quando os porcos bailam, adivinham chuva.” 

 

 (      ) Se quer ser aprovado, estude muito. 

 



 (      ) Embora estudasse muito, não foi aprovado. 

 

 (      ) Ela se vestia conforme dita a moda. 

 

(      ) Ficou irritado porque foi impedido de entrar. 

 

 (      ) O carro era tão caro que desistiu da compra. 

 (      ) Preciso de dinheiro para pagar a conta do restaurante. 

 

 (      ) “A luz é mais veloz que o som”. 

  
1 Oração subordinada adverbial final. 

2 Oração subordinada adverbial conformativa. 

3 Oração subordinada adverbial proporcional. 

4 Oração subordinada adverbial condicional. 

5 Oração subordinada adverbial comparativa. 

6 Oração subordinada adverbial temporal. 

7 Oração subordinada adverbial concessiva. 

8 Oração subordinada adverbial consecutiva. 

9 Oração subordinada adverbial causal. 


