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ATIVIDADES DE ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA 
FAZER PARA AULA TEAMS DE 18 DE AGOSTO DE 2020 

 
1 -  Quanto à classificação das orações subordinadas adjetivas abaixo, a correta opção é: 
Os pais que cuidam dos seus filhos merecem aplausos.  
Esta equipe, cujo técnico não incentiva seus atletas, sempre perde. 
A casa, onde mora, parece abandonada. 
 
A) restritiva, restritiva, explicativa 
B) explicativa, explicativa, explicativa 
C) explicativa, restritiva, explicativa 
D) restritiva, explicativa, explicativa. 
 
2 -  Identifique a alternativa que se encontra uma oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
A) Sei que ainda não disse tudo. 
B) Este é o apartamento que comprei. 
C) Ela chegou, lavou as mãos e saiu. 
D) Assim que chegou, dormiu. 
 
 
3 -  Identifique a alternativa que se encontra uma oração subordinada adjetiva explicativa. 
 
A) Eram músicas que contagiavam. 
B) Os homens, que são seres racionais, merecem nosso diálogo. 
C) A televisão apresenta cenas que agridem. 
D) Viajaram a lugares por onde nunca sonharam passar. 
 
 
4 -  Classifique os períodos e as orações conforme o modelo dado: 
 
a) Minha mãe, que é filha de italianos, herdou a pronúncia de meus avós. 
 
b) Existem palavras cujos significados são explicados pelo contexto. 
 
c) O filho, que era irresponsável, vivia faltando ao emprego. 
 
d) leremos este capítulo que nos foi pedido pelo professor. 
 
e) Respeitemos as pessoas que trabalham. 
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5 - As orações em destaque estão corretamente classificadas na alternativa:  
 
"O futuro é uma espécie de banco ao qual vamos remetendo, um a um, os cheques de nossas 
esperanças. Ora, não é possível que todos os cheques sejam sem fundo". 
 
a) Subordinada adjetiva explicativa na 1ª oração/ subordinada adjetiva restritiva na 2ª. 
 
b) Subordinada adjetiva restritiva na 1ª oração/ subordinada adjetiva explicativa na 2ª. 
 
c) Subordinada adjetiva explicativa tanto na 1ª oração quanto na 2ª. 
 
d) Subordinada adjetiva restritiva tanto na 1ª oração quanto na 2ª. 
 
e) Subordinada adjetiva restritiva e Subordinada Substantiva Subjetiva. 
 
 
6 - Considere a palavra destacada neste período:  

“E há poetas míopes que pensam que é o arrebol”. 
 
Ela introduz, respectivamente, orações: 

a) subordinada substantiva completiva nominal e subordinada substantiva objetiva direta. 

b) subordinada substantiva objetiva direta e subordinada substantiva predicativa. 

c) subordinada adjetiva restritiva e subordinada adjetiva explicativa.    

d) subordinada substantiva predicativa e subordinada substantiva objetiva direta. 

e) subordinada adjetiva restritiva e subordinada substantiva objetiva direta. 

7 - As alternativas que apresentam orações subordinadas adjetivas restritivas são: 

a)  A irmã, que era cega, foi à festa com ele. 

b) Essa cantora de que falo era uma mulher otimista e batalhadora. 

c)  Meu esposo, que sempre me apoiou, merece todo meu amor. 

d)  Gosto de ver o galo cantando de manhã. 

e)  Pedro, que era advogado, chegou para defendê-lo das acusações. 
 

8 - A única alternativa que possui uma oração subordinada adjetiva explicativa é: 

a)  Lá no porto estava um navio que apitava. 

b)  Gosto de ouvir os pássaros a cantar de tarde. 

c)  Este é o cão treinado pelo meu filho. 

d)  As crianças que brincam ao ar livre são mais felizes. 

e)  Os cães, que são animais domésticos, necessitam de muitos cuidados. 
 


