
     

 

 

 

 

 

 
 
01. Identifique as orações subordinadas adverbiais que 

aparecem nos períodos abaixo, numerando a segunda coluna 
de acordo com a primeira. 

 
 

02. Identifique as orações subordinadas adverbiais que 

aparecem nos períodos abaixo, numerando a segunda coluna 
de acordo com a primeira. 

 
 

03. Marque a resposta correta. 

a) Assinale o período em que a oração subordinada é Temporal. 
(   ) Eu ficarei aqui até que me contem a verdade.    
(   ) Estarei lá, salvo se acontecer algum imprevisto.    
(   ) À proporção que o tempo passa, tudo vai voltando ao normal.    
 

b) Assinale o período em que a oração subordinada é 
Comparativa. 
(   ) A irmã mais nova sai tanto quanto o irmão mais velho.    
(   ) Carolina estuda muito, bem como Rubens.    
(   ) Estudo muito, a fim de que possa obter bons resultados nas 
avaliações.    
 

c) Assinale o período em que a oração subordinada é Final. 
(   ) À medida que corria o ano, o nosso trabalho era maior.    
(   ) Aproximei-me dela a fim de que ficássemos amigos.    
(   ) Por ter chegado atrasada, não pôde entrar na palestra.    
 

d) Assinale o período em que a oração subordinada é 
Concessiva. 
(   ) À medida que o tempo passa, mais experientes ficamos.    
(   ) Vou chegar lá mesmo que você duvide.    
(   ) Seguimos as instruções conforme o técnico mandou.    
 

e) Assinale o período em que a oração subordinada é 
Concessiva. 
(   ) Conquanto você não precise, pode escolher uma bermuda 
nova.    
(   ) Eu saio desta casa como se saísse de um cativeiro.    
(   ) Uma vez que os problemas se agravaram, recorremos aos 
serviços de um perito que nos ajudasse.    
 

04. Identifique as orações contidas em cada período, separando-

as em oração principal e oração subordinada adverbial. Não se 
esqueça de classificar cada oração subordinada adverbial em 
causal, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa, 
conformativa, final, proporcional ou temporal. 
a) Já que você não vai, eu também não vou. 

b) À proporção que uns morrem, outros nascem em grande 
número. 
c) Sentíamos mais calor à proporção que avançávamos para o 
litoral. 
d) Quanto mais pensava no assunto, mais impaciente ficava. 
e) Na apresentação do trabalho, Carla sentia-se mais à vontade 
do que suas colegas. 
 

05. Marque a resposta correta. 
 

a) Assinale o período em que a oração subordinada é 
Condicional. 
(   ) Assim que assumiu o comando do plano de vendas, o 
supervisor convocou os diretores de todas as filiais.    
(   ) Mariana vai ao cinema, desde que Paulo saia.    
(   ) Escrevi o trabalho com calma a fim de que ficasse bem feito.    
 

b) Assinale o período em que a oração subordinada é 
Conformativa. 
(   ) Quanto mais chuva cair, mais enchente haverá.    
( ) Estavam tão entusiasmados com a festa que nem perceberam 
escurecer.    
(   ) Os fiscais agiram conforme determina a lei.    
 

c) Assinale o período em que a oração subordinada é 
Condicional. 
( ) A chuva foi tão forte que muitos moradores ficaram 
desabrigados.    
(   ) Se conhecesse os alunos, o professor não os teria punido.    
(   ) Já que a decisão foi tomada, podemos encerrar a reunião.    
 

d) Assinale o período em que a oração subordinada é Causal. 
(   ) Antes que voltes, terei viajado.    
(   ) Os mendigos foram encaminhados ao albergue a fim de que 
ficassem protegidos do frio intenso.    
(   ) Amadeu não saiu porque estava muito frio.    
 

e) Assinale o período em que a oração subordinada é Temporal. 
(   ) Sempre que volto a esta cidade, lembro-me de meus tempos 
de infância.    
(   ) Os pilotos dispararam assim que deram o primeiro sinal.    
(   ) Logo que a professora chegou, todos fizeram silêncio.    
 

06. Identifique as orações subordinadas adverbiais que 

aparecem nos períodos abaixo, numerando a segunda coluna 
de acordo com a primeira. 

 
 

07. Identifique as orações contidas em cada período, separando-

as em oração principal e oração subordinada adverbial. Não se 
esqueça de classificar cada oração subordinada adverbial em 
causal, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa, 
conformativa, final, proporcional ou temporal. 
a) Não entrarão na boate sem que apresentem a carteira de 
identidade. 
b) Mal amanhece, muita gente vai à praia. 
c) Expliquei tudo com detalhes para que todos entendessem. 
d) Desde que ele concorde, indicaremos o seu nome. 
e) Você me acorda sempre que eu pego no sono. 
 
08. Identifique as orações contidas em cada período, separando-

as em oração principal e oração subordinada adverbial. Não se 
esqueça de classificar cada oração subordinada adverbial em 
causal, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa, 
conformativa, final, proporcional ou temporal. 
a) Ainda que comprovem, não acredito no que dizem. 
b) As notas foram fixadas no mural para que os alunos vissem. 
c) Enquanto o pai pintava a casa, o menino jogava bola. 
d) Sua emoção era tão forte que não conseguiu dizer nada. 
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e) O trem das 7 já saiu, de sorte que é preciso esperar o das 8 
horas. 
 

09. Marque a resposta correta. 

a) Assinale o período em que a oração subordinada é 
Concessiva. 
(   ) Ainda que falte luz, continuaremos o trabalho.    
(   ) Caso você queira ir ao cinema, avise-me.    
(   ) Tatiane fez a sua inscrição no concurso de acordo com a 
orientação que recebeu.    
 

b) Assinale o período em que a oração subordinada é 
Comparativa. 
(   ) Você desenha tão bem quanto seu pai.    
(   ) Sua sensibilidade é tão afinada quanto sua inteligência.    
(   ) O lavrador volta para casa quando o sol se põe.    
 

c) Assinale o período em que a oração subordinada é 
Proporcional. 
(   ) Mal entrou em casa, tocou o telefone.    
(   ) Ele foi embora mais cedo porque precisava resolver algumas 
pendências.    
(   ) O nervosismo de todos aumentava à medida que se 
aproximava a hora do julgamento.    
 

d) Assinale o período em que a oração subordinada é Final. 
(   ) Os boatos terminaram assim que ele assumiu o cargo.    
(   ) Quando você foi embora, chegaram outros convidados.    
(   ) Forçaram a porta para conseguir sair.    
 

e) Assinale o período em que a oração subordinada é 
Condicional. 
(   ) Vim hoje, conforme lhe prometi.    
(   ) Fazia tanto frio, que meus dedos estavam endurecidos.    
(   ) Sem que cada um se esforce, isso não será possível.    
 

10. Identifique as orações contidas em cada período, separando-

as em oração principal e oração subordinada adverbial. Não se 
esqueça de classificar cada oração subordinada adverbial em 
causal, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa, 
conformativa, final, proporcional ou temporal. 
a) Traga seu irmão a fim de que possamos conhecê-lo. 
b) Saímos rapidamente, visto que em breve haveria um 
tremendo temporal. 
c) Não percebeu nada, embora estivesse atento. 
d) Já que temos tempo, façamos o bem. 
e) Irei à festa, mesmo que ele não vá. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


