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  Exercício 1

Classifique as orações subordinadas adverbiais que 
seguem. 

a) Estou mais magro que uma tábua. 

 

b) Embora quisesse entrar, não conseguiu. 

 

c)  Como eu não podia caminhar, Elisabete veio ao meu 
encontro. 

 

d) Quando chegarmos, tomaremos um bom banho. 

 

e) Faça a lição como o professor mandou. 

 

f)  Este rio tinha tanto peixe, que se pescava com as mãos. 

 

g) O engenheiro fez a planta como o proprietário desejou. 

 

h) O cão rói o osso porque está com fome. 

 

i)  Posto que não costumasse mentir, ninguém nele 
acreditava. 

 

j)  O homem sonha com a glória, ao passo que a mulher 
acorda para o amor. 

 

k) A menina era branca como a neve. 

 

l)  Quanto mais me preocupo, menos vivo. 

 

m) Enquanto conversávamos, as crianças ouviam. 

 

n) O homem era mais forte que um touro! 

 

o) Comparecemos à reunião a fim de que pudéssemos 
tomar conhecimento dos fatos. 

 

p) Comeu tanto, que se sentiu mal. 

 

q) Caso não o encontres hoje, procura-o amanhã. 

 

r)  À proporção que saímos, iam entregando-nos folhetos. 

 

s)  Se estudarem com afinco, todos serão aprovados. 

 

t)  Como não passei, não ganhei presente de natal. 

 

 Exercício 2

(FUVEST) “Bem cuidado como é, o livro apresenta alguns 
defeitos.” Começando com “O livro apresenta alguns defeitos”, 
o sentido da frase não será alterado se continuar com 
A  desde que bem cuidado. 
B  contanto que bem cuidado. 
C  à medida que é bem cuidado. 
D  tanto que é bem cuidado. 
E  ainda que bem cuidado. 

 Exercício 3

(PUC-SP) Observe o trecho: 
“O fino suporte de madeira sobre o qual o retrato foi 

pintado sofreu uma deformação DESDE QUE especialistas em 

conservação examinaram a pintura pela última vez…”. Nele, o 

elemento coesivo “desde que”, mais do que ligar duas orações, 

estabelece uma relação de sentido entre elas. Dentre as 

alternativas abaixo, assinale aquela que indica a relação de sentido 

estabelecida pelo “desde que” no referido trecho. 

A  Condição 

B  Causa 

C  Finalidade 

D  Proporção 

E  Tempo 

 

 Exercício 4

(PUC-SP) Em uma peça publicitária recentemente 
veiculada em jornais impressos, pode-se ler o seguinte: 
“Se a prática leva à perfeição, então imagine o sabor de 
pratos elaborados bilhões e bilhões de vezes”. 
Acerca da primeira oração do trecho, é linguisticamente 
adequado afirmar que, em relação à segunda oração, ela 
expressa uma circunstância de 

A  comparação.  

B  consequência. 

C  condição.  

D  proporção. 

E  conformidade. 

 

 Exercício 5

Observe a tirinha. 

 
Releia o primeiro quadrinho. Nele, além da oração 
principal, há duas orações adverbiais. 

a)  Qual é a oração principal? 

 

b) Identifique e classifique as orações subordinadas 
adverbiais. 
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