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ORAÇÕES ADJETIVAS 

PROFESSORA: JARLINE MESQUITA 
18/11/15  

 

 
 

1. Transforme o adjetivo destacado em oração subordinada adjetiva.        
Modelo: Eram musicas contagiantes 
       Eram musicas que contagiavam. 
a) A televisão apresenta cenas agressivas.                                 
b) Os avos tinham atitudes agradáveis.      
c) A professora revelava uma linguagem enriquecedora.     
d) Ela carregava problemas atormentadores.                            
e) Eles escreviam cartas emocionantes.             
f) O namorado fazia carinhos sedutores.   
 
2. Transforme as orações adjetivas em adjetivos ou em locuções adjetivas: 
a) O homem que trabalha vence.  
b) O presente é a bigorna onde se forja o futuro.  
c) Foi uma atitude que me desagradou.  
d) Não gosto de homens que bajulam.   
e) Não confie muito nas pessoas que galanteiam.  
f) Gosto de uma pessoa a quem todos querem mal.  
g) Teresa é uma pessoa a quem todos querem bem.  
h) Já ouvi falar nas tropas que invadiram o país. 
i) Eram ruídos que não se percebiam.  
j) Meus sócios, que não são corruptos, delataram os corruptores.  
 
3. Complete os enunciados a seguir, criando para cada um deles uma oração subordinada adjetiva 
reduzida ou desenvolvida. 
 
a) O time * acabou vencendo. 
b) O cheque * perdeu a validade. 
c) O caso * é insolúvel. 
d) Atrasou-se justamente o aluno * 
e) A atriz premiada relembrou os momentos de sua vida * 
 
4. Encontre as orações adjetivas, distinguindo as restritivas das explicativas: 
a) Ninguém dá aquilo que não tem.  
b) O tempo, que fortifica a amizade, enfraquece o amor.  
c) Sou um homem que cumpre o seu dever.  
d) O que faço não tem a menor importância.  
e) Amor é planta mágica e daninha, cujo perfume as almas envenena.  
f) O professor, que educa, ganha miséria; o futebolista, que apenas dá chutes numa bola, ganha fortunas.  
g) Gosto muito do lugar onde nasci.  
h) O mar Vermelho, onde a chuva é uma exceção durante todo o ano, banha Israel, que é o berço da 
humanidade.  
i) Infeliz é o homem que não age honestamente.  
j) Tudo o que cai na rede é peixe. 
 

5. Em cada alternativa ha dois períodos simples. Transforme-os em período composto usando o 
pronome relativo adequado. 
a) Esta é uma pequena rua. Ela não tem saída.  
b) Ha alimentos fibrosos. Eles fazem bem para o aparelho digestivo. 
c) Ela ofereceu-me uma flor. Apanhara-a no jardim da casa.  
d) Mandamos o dinheiro. Ele precisava dele.   
e) A Amazônia é uma vasta área verde. O mundo necessita dela. 
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6. Leia as frases abaixo: 
 
I - Os alunos que têm dificuldade em interpretação de textos terão aulas aos sábados. 
II - Os alunos, que têm dificuldade em interpretação de textos, terão aulas aos sábados. 
 
Explique a diferença semântica e a diferença sintática entre elas. 
 

7. Empregue, nas lacunas, o pronome relativo conveniente, precedido ou não de preposição. 
1. Tenho vários alunos __________ idades vão de 12 a 20 anos. 
2. Era eu o amigo de Manuel __________ pais morreram há vinte anos. 
3. Sabes falar o idioma __________ eles se expressam? 
4. Esta é a obra __________ princípios se inspirou e __________ argumentação cedeu. 
5. Não foram poucos os perigos __________ nos livrastes. 
6. São argumentos __________ nada se pode opor. 
7. Essa é a moça __________ queria apresentar a você. 
8. Aqui está o jovem __________ talento repousam nossas esperanças. 
9. O sítio __________ moramos fica à beira da estrada. 
10. A cidade __________ viemos é muito bonita. 
11. Os sonhos __________ aspiramos vão tornar-se realidade? 
12. A cidade __________ chegamos não tinha hotéis. 
13. São heróis __________ feitos glorificamos. 
14. O buraco __________ caímos já foi tapado. 
 
8. Junte as duas sentenças, subordinando a segunda à(s) palavra(s) em destaque na primeira. (Atente 
para a presença da preposição antes do QUE!) 
 (Oração subordinada adjetiva.) 
O processo é sem dúvida o mais econômico. Referi-me a ele com entusiasmo.  
O processo a que me referi com entusiasmo é sem dúvida o mais econômico.  
1. O otimismo é indispensável ao bom andamento do trabalho. Precisamos tanto de otimismo.  
2. Foi deprimente o espetáculo. Assistimos a o espetáculo na noite passada.  
3. Não consigo lembrar-me do nome da pessoa. Dei todo o dinheiro a ela.  
4. A rua tem um lindo abacateiro. Moro n esta rua desde garoto.  
5. Estes são alguns dos princípios. Devemos obedecer a estes princípios.  
6. Aqui estão alguns fatos. Todos os brasileiros devem lembra-se d eles.  
7. Os meios são muitos. Podemos contar com eles.  
8. A Água é um elemento. O ser humano vai sempre depender d esse elemento.  
9. O professor disse que dois dos alunos haviam desaparecido. Ele fez alusão a os alunos.  
10. A prova foi fácil. Nós nos referimos a ela.  
 
Faça a distinção: 

que — pronome relativo (que introduz a oração adjetiva) 
que — conjunção integrante (que introduz a oração subordinada substantiva) 
 
a. Lembrei-me de que há dez meses você esteve aqui. 
b. O rapaz tinha uma vontade de escrever que era incontrolável. 
c. Leremos este capítulo que nos foi pedido pelo professor. 
d. Felizes os homens que ao se deitarem têm a consciência tranqüila. 
e. A mentira, que não passava de uma brincadeira, provocou conseqüências desagradáveis que afetaram os 
colegas de classe.  
f. A pergunta, que era ingênua, deixou o amigo sem graça.  
g. Visitou o sobrado que diziam ser mal-assombrado.  
h. Há lugares no Brasil que são invadidos por turistas nas ferias de verão 
i. Não imaginava que tantas pessoas estivessem desempregadas. 
 

 
 


