
 

 

Tarefa 13 professora Lúcia 
 
Resolução 
 
01. Ponha as orações adjetivas entre colchetes e destaque os antecedentes. 

a) Mal podia encobrir a tristeza que o minava.  
b) Nem tudo que reluz é ouro.  
c) "São amiguinhas a quem quero bem."  
d) Amo a vida por tudo quanto ela me dá.  
e) "O presente é a bigorna onde se forja o futuro."  
f) O "A dor que se dissimula dói mais."  
g) Há certas aranhas cujas teias parecem fios de prata.  
h) "Não houve labor a que se eximisse."  
i) "A maneira como a receberam era um aviso."  
j) "Neste caminho encontra-se o tesouro pelo qual tantas almas estremecem."  

 
02. Siga o exemplo, observando que a oração adjetiva tem a função de um adjunto adnominal: Assisti a cenas 

que me comoveram. Assisti a cenas comoventes.  
a) Ela tem um olhar fascinantes.  
b) Mauro tem atitudes irritantes.  
c) Existem gases mortíferos. 
d) Há insetos transmissores de doenças.  

 
03. Orientado pelo exemplo, escreva os períodos convertendo as orações coordenadas em destaque em 

subordinadas adjetivas: A máquina é uma potência infernal; os homens não são completamente donos 
dela. A máquina é uma potência infernal, de que os homens não são completamente donos.  
a) Ainda estavam no chão os cacos de vidro com os quais fomos almejados pelo  garoto . 
b) Fizeram-lhe graves acusações das quais ele se defendeu com veemência e coragem.  
c) Encontrou-se um velho colete em cujo bolso  havia moedas de ouro.  
d) Havia, no colégio, frequentes reuniões às quais apenas alguns pais compareciam.  
e) No jardim havia canteiros floridos por entre os quais crianças perseguiam borboletas. 
f) Este é um problema difícil para cuja  solução se exigem competência e recursos.  
g) O povo fez questão de empurrar a carreta sobre a qual estava o féretro. 
h) Era um estudante que eu conheci num carnaval e do qual me tornei amigo. 
i) Entrei numa pequena loja em cujas prateleiras se enfileiravam objetos de artesanato.  

 


