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LISTA 19

Exercício 1

d) Prestarei vestibular após a conclusão do Ensino Médio.

Grife e classifique as orações subordinadas adverbiais a
seguir:
a) Assim que amanheceu, abri o e-mail e não havia
nenhum pedido de desculpas.

e) Os presos fugiram da penitenciária, embora os
policiais tivessem resistido.

b) Se você prometer que vai deletar aquela minha foto
ridícula, eu escreverei um depoimento maravilhoso
sobre você. Condicional
c) Apesar desse começo sem muito crédito, os vírus e
malwares hoje fazem parte de nosso dia a dia.
d) Você demorou tanto, que eu resolvi ir embora e
desistir de tudo. Consecutiva
e) Não participou da reunião de condomínio, porque
viajou.
f) Embora o mercado internacional esteja instável, o país
manterá a meta de crescimento, segundo afirmou o
ministro.
g) Conforme prometi para o meu irmão, levei o
computador à assistência técnica, para que ele fosse
reparado.

Exercício 3
Construa orações subordinadas adverbiais, observando o
sentido entre parênteses.
a) (Concessão) Todos estudaram com vontade,
b) (Final) Todos os esforços foram
c) (Proporcional) Ela se sentia triste
d) (Conformidade) Trouxe todos os papéis
e) (Causal) Camila saiu do emprego, rasgou contratos e
saiu sem deixar endereço ou telefone,
f) (Condicional) Voltarei a falar com você
g) (Consecutiva) Aprontou
h) (Comparativa) Amanda

h) Quando olho pela janela, sinto que o jardim da minha
casa adormece, à medida que o inverno se aproxima.
Exercício 4
i) Todos os dias ele estuda como um desesperado, para
ser aprovado em Medicina.

Exercício 2
Leia as frases a seguir, observando o sentido dos adjuntos
adverbiais e os transforme em orações subordinadas
adverbiais introduzidas por conjunções, mantendo o
mesmo sentido.
a) Para esse sucesso todo, a empresa teve que investir em
marketing.
b) Demoraram muitos meses para a conclusão das
investigações.
c) Juliana chegou com o começo da noite.

Construa as orações principais para as orações
subordinadas adverbiais a seguir.
a) ______________________________ visto que não conseguiu a
promoção.
b) ___________________________ de modo que chegou em
segurança ao seu destino.
c) Se você prometer que não irá mais censurar as minhas
roupas, __________________________________
d) ________________________________ conforme o que combinei
com seu pai.
e) Por
mais
que
esforçasse,______________________________________

se

f) Tente de tudo____________________________________
g) ________________________à medida que os soldados se
aproximavam
h) Logo que o sol se foi, _________________________________
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CENTRO EDUCACIONAL SIGMA
Exercício 5
Analise os termos em destaque nas frases abaixo e
marque (AA) para adjunto adverbial ou (OSAD) para
oração subordinada adverbial:
a) (
) Ontem, olhei demoradamente um velho álbum
de retratos.
b) (
) Apesar de ter estudado, não conseguiu passar
no vestibular.
c) (
) Ele se aproximou tanto, que até se esqueceu da
família e das outras pessoas que o amavam.
d) (
) No Brasil, em Moçambique, em Portugal e em
Angola fala-se a língua portuguesa.
e) (
) Colocou a criança no colo e subiu no navio.
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