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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 
professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 
precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

 

1.Classifique as orações abaixo: 

 

I. Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. 

 

II. Eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa! 

 

III. Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de 

violência. 

 

IV. Estava doente, mas foi trabalhar. 

 

V. Os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos. 

 

2- Classifique as orações subordinadas adverbiais destacadas: 
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a) Se o rádio não fosse tão fanhoso, compreender-se-ia a letra do samba 

muito bem. 

b) Como vocês veem, meu primeiro contato com o Tiro de Guerra não foi dos 

melhores. 

c) Conquanto V. Exa aprove a reforma, sentirá comigo a separação da outra. 

d) Se eu fosse deputado federal, estaria muito apreensivo. 

 

3.Faça como no exercício anterior: 

a) Eu o esperava tanto que se tornava doloroso para mim ser objeto do ódio 

daquele para mim ser objeto do ódio daquele homem. 

b) Ele agiu como devia. 

c) Mal chegou, começou a reclamar da vida. 

d) Nada farei sem que me auxilie. 

e) Leem como analfabetos. 

f) Resolveu não dormir porque valia a pena esperar de pé. 

 

 

 

 

 

4-No período “Ainda que fosse bom jogador, não ganharia a partida”, a oração 

sublinhada encerra a ideia de: 



a) Causa. 

b) Concessão. 

c) Fim. 

d) Condição. 

e) Proporção. 

 

 

5-  Criminoso que seja, não deve ser maltratado. A oração destacada é: 

 

a) Subordinada adverbial final. 

b) Subordinada adverbial concessiva. 

c) Subordinada adverbial consecutiva. 

d) Subordinada adverbial comparativa. 

e) Subordinada substantiva subjetiva. 

 

 

 


