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PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO

REVIS

ANDO

Estruturalmente, um período composto por subordinação pode ser representado
por:
ORAÇÃO PRINCIPAL

ORAÇÃO SUBORDINADA

Agora, considere a construção abaixo.
Não irei à festa pois tenho um outro compromisso.
Você percebeu que a 2ª oração expressa aquilo que origina o fato da
oração principal?
• Ela estabelece uma relação de causa e consequência ou
causa e efeito entre as duas orações. É, portanto, ORAÇÃO
SUBORDINADA ADVERBIAL CAUSAL.

Dependendo do papel sintático que exercem relativamente à oração principal
(OP), as orações podem ser classificadas em:
• SUBORDINADAS ADJETIVAS
• SUBORDINADAS ADVERBIAIS
• SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS

AS ORAÇÕES SUBORDINADAS ADJETIVAS PODEM SER:
• Restritivas
• Explicativas

A ORAÇÃO SUBORDINADA
ADJETIVA caracteriza-se por
exercer a função sintática de
ADJUNTO ADNOMINAL da
oração principal (OP).

Leia as frases a seguir.
Este livro é de contos infantojuvenis.

⇓

⇓

SUBSTANTIVO ADJETIVO

Podemos trocar o adjetivo infantojuvenis por outra oração equivalente e, assim,
transformar o período SIMPLES em COMPOSTO:
Este livro é de contos que são infantojuvenis.

⇓

Oração que caracteriza o substantivo
CONTOS, equivalendo ao adjetivo.

⇓

ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA

Veja esta outra frase.
O vulcão expeliu lavas incandescentes.

⇓
⇓
SUBSTANTIVO ADJETIVO

Veja esta outra frase.
O vulcão expeliu lavas que são incandescentes.

⇓
ORAÇÃO

⇓
ORAÇÃO

PRINCIPAL

SUBORDINADA
ADJETIVA

Viu como é fácil?

ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA
É aquela que tem valor de adjetivo ou de locução adjetiva, pois caracteriza um
substantivo (nome ou pronome) antecedente.
É introduzida pelos pronomes relativos (que, onde, o qual, a qual, os quais, as
quais, cujo, cuja, cujos, cujas).
EXEMPLO:
• Suas mãos calejadas já quebraram muitas pedras.

Período simples
•
• Suas mãos que são calejadas já quebraram muitas pedras.

Período composto

⇓

ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA

Leia estes outros exemplos de ORAÇÕES ADJETIVAS.
As roupas que estão sujas serão lavadas hoje.

⇓

SUBSTANTIVO

⇓

Oração que caracteriza o
substantivo ROUPAS, equivalendo
a adjetivo.

⇓

ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA

Veja estas duas construções.
1. As roupas que estão sujas serão lavadas hoje.
2. As roupas, que estão sujas, serão lavadas hoje.
Nas orações adjetivas, a presença ou a ausência das vírgulas determina o
sentido que se pretende dar à frase.

Veja mais estes exemplos.
MANCHETE A
Os alunos que se dedicam ao estudo foram bem no
Enem
MANCHETE B
Os alunos, que se dedicam ao estudo, foram bem
no Enem
MANCHETE A
Utiliza uma oração adjetiva restritiva (ausência de vírgulas). Informa que nem todos os
alunos se dedicam ao estudo; apenas alguns deles estudam e somente esses foram bem
no Enem.
MANCHETE B
Apresenta uma informação diferente, pois, ao empregar oração adjetiva explicativa
(entre vírgulas), afirma que todos os alunos se dedicam ao estudo (acrescenta
característica à palavra “alunos”) e todos eles foram bem no Enem.

1. Reescreva os períodos a seguir, transformando o adjetivo/ locução adjetiva em
destaque, em uma ORAÇÃO ADJETIVA RESTRITIVA.
a) As máscaras de tecido foram doadas.
b) Ele assistia a filmes policiais todas as noites.
c) As pessoas solidárias merecem destaque.
2. Leia os períodos abaixo.
I. Os condôminos que apoiam o síndico querem a sua reeleição.
II. Os condôminos, que apoiam o síndico, querem a sua reeleição.
a) Classifique as orações subordinadas.
b) Explique a diferença de sentido entre esses dois períodos.

3. Classifique as orações subordinadas adjetivas em
I) DESENVOLVIDA
II) REDUZIDA DE INFINITIVO
III) REDUZIDA DE GERÚNDIO
IV) REDUZIDA DE PARTICÍPIO
a) Ela foi a única cantora a agradar a plateia.
b) A professora corrigiu o exercício que era difícil.
c) Ouvimos uma criança cantando na rua.
d) Havia alguns turistas que estavam encantados com a cidade.
e) O lanche preparado pela avó será oferecido aos netos.

