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Exercícios sobre Orações 
24 
jul 

 

EXERCÍCIOS   

 

1. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de 
louça azul. Nesse ovo costumava pousar um pombo branco. Ora, nos dias límpidos, quando o céu ficava da mesma 
cor do ovo de louça, o pombo parecia pousado no ar. Eu era criança, achava essa ilusão maravilhosa, e sentia-me 
completamente feliz. 
Houve um tempo em que minha janela dava para um canal. No canal oscilava um barco. Um barco carregado de 
flores. Para onde iam aquelas flores? quem as comprava? em que jarra, em que sala, diante de quem brilhariam, 
na sua breve existência? e que mãos as tinham criado? e que pessoas iam sorrir de alegria ao recebê-las? Eu não 
era mais criança, porém minha alma ficava completamente feliz.  
[. . .] 
Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas 
não existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar, para poder vê-las 
assim. 

(Cecília Meireles, A arte de ser feliz. Em Escolha seu sonho, p. 24.) 

 
Assinale a alternativa em que o trecho — Eu não era mais criança, porém minha alma ficava completamente feliz. 
— está parafraseado por meio de uma subordinação.  
a) Eu não era mais criança, mas minha alma ficava completamente feliz.  
b) Eu não era mais criança, todavia minha alma ficava completamente feliz.  
c) Embora eu não fosse mais criança, minha alma ficava completamente feliz.  
d) Eu não era mais criança; minha alma ficava, entretanto, completamente feliz.  
e) Eu não era mais criança; minha alma, contudo, ficava completamente feliz. 
 

2. Por causa do assassinato do caminhoneiro Pascoal de Oliveira, o Nego, pelo – também  
caminhoneiro – japonês Kababe Massame, após uma discussão, em 31 de julho de 1946, a população de Osvaldo 
Cruz (SP), que já estava com os nervos à flor da pele em virtude de dois atentados da Shindô-Renmei* na cidade, 
saiu às ruas e invadiu casas, disposta a maltratar “impiedosamente”, na palavra do historiador local José 
Alvarenga, qualquer japonês que encontrasse pela frente. O linchamento dos japoneses só foi totalmente 
controlado com a intervenção de um destacamento do Exército, vindo de Tupã, chamado pelo médico Oswaldo 
Nunes, um herói daquele dia totalmente atípico na história de Osvaldo Cruz e das cidades brasileiras.  
Com o final da Segunda Guerra Mundial, o eclipse do Estado Novo e o desmantelamento da Shindô-Renmei, inicia-
se um ciclo de emudecimento, de ambos os lados, sobre as quatro décadas de intolerância vividas pelos japoneses. 
Do lado local, foi sedimentando-se no mundo das letras a ideia do país como um “paraíso racial”. Do lado dos 
imigrantes, as segundas e terceiras gerações de filhos de japoneses se concentraram, a partir da década de 1950, 
na construção da sua ascensão social. A história foi sendo esquecida, junto com o idioma e os hábitos culturais de 
seus pais e avós.  

 
(Matinas Suzuki Jr. Folha de S.Paulo, 20.04.2008. Adaptado.) 

 
* Shindô-Renmei foi uma organização nacionalista, que surgiu no Brasil após o término da Segunda Guerra 
Mundial, formada por japoneses que não acreditavam na derrota do Japão na guerra. Possuía alguns membros 
mais fanáticos que cometiam atentados, tendo matado e ferido diversos cidadãos nipo-brasileiros. 
 
No texto, as orações (...) que já estava com os nervos à flor da pele em virtude de dois atentados da Shindô- Renmei 
na cidade (...) e (...) que encontrasse pela frente (...) são exemplos, respectivamente, de oração subordinada 
adjetiva explicativa e subordinada adjetiva restritiva, porque:  
a) a primeira limita o sentido do termo antecedente (a população de Osvaldo Cruz), enquanto a segunda explica 

o sentido do termo antecedente (qualquer japonês).  

b) a pausa, antes e depois da primeira oração, revela seu caráter de restrição e precisão do sentido do termo 

antecedente, tal como se dá com a segunda oração.  

c) na primeira, a oração é indispensável para precisar o sentido da anterior, enquanto, na segunda, a oração 

pode ser eliminada.  
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d) a primeira explica o sentido do termo antecedente (a população de Osvaldo Cruz), enquanto a segunda limita 

o sentido do termo antecedente (qualquer japonês).  

e) o sentido do termo “qualquer japonês”, explicado na segunda oração, é determinante para a compreensão 

da primeira. 
 

3. (...) Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino.  
Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “menino diabo”; e verdadeiramente não era outra coisa; fui dos 
mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça 
de uma escrava, porque me negara uma colher do doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o 
malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava 
é que estragara o doce “por pirraça”; e eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu 
cavalo de todos os dias; punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe 
ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava mil voltas a um e outro lado, e ele obedecia, – algumas vezes 
gemendo – mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um – “ai, nhonhô!” – ao que eu retorquia: “Cala a 
boca, besta!” – Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das 
cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas, e outras muitas façanhas deste jaez, eram mostras de um gênio 
indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande 
admiração; e se às vezes me repreendia, à vista de gente, fazia-o por simples formalidade: em particular dava-me 
beijos.  
Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros nem a esconder-
lhes os chapéus; mas opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso fui; se não passei o tempo a esconder-
lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras.  

(Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás Cubas.) 
 

Para reforçar a caracterização do “menino diabo” atribuída ao narrador, é utilizado principalmente o seguinte 
recurso estilístico:  
a) amplo uso de metáforas que se reportam aos comportamentos negativos do menino.  
b) seleção lexical que emprega muitos vocábulos raros à época, particularmente os adjetivos.  
c) recurso frequente ao discurso direto para exemplificar as traquinagens do garoto.  
d) utilização recorrente de orações coordenadas sindéticas aditivas.  
e) emprego significativo de orações subordinadas adjetivas restritivas. 
 

4. POEMA DE FINADOS 
Amanhã que é dia dos mortos 
Vai ao cemitério. Vai 
E procura entre as sepulturas 
A sepultura de meu pai. 
 
Leva três rosas bem bonitas. 
Ajoelha e reza uma oração. 
Não pelo pai, mas pelo filho: 
O filho tem mais precisão. 
 
O que resta de mim na vida 
É a amargura do que sofri. 
Pois nada quero, nada espero. 
E em verdade estou morto ali. 

(Manuel Bandeira, Libertinagem.) 

 
A partir da construção do poema de Bandeira: 
Do ponto de vista sintático, identifique e classifique as orações presentes no período composto compreendido 
pelos versos 3 e 4 da 2ª estrofe do poema. 
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5. A questão abaixo toma por base uma passagem de um romance de Autran Dourado (1926- 2012).  
 

A gente Honório Cota 
Quando o coronel João Capistrano Honório Cota mandou erguer o sobrado, tinha pouco mais de trinta 

anos. Mas já era homem sério de velho, reservado, cumpridor. Cuidava muito dos trajes, da sua aparência medida. 
O jaquetão de casimira inglesa, o colete de linho atravessado pela grossa corrente de ouro do relógio; a calça é 
que era como a de todos na cidade — de brim, a não ser em certas ocasiões (batizado, morte, casamento — então 
era parelho mesmo, por igual), mas sempre muito bem passada, o vinco perfeito. Dava gosto ver: 

O passo vagaroso de quem não tem pressa — o mundo podia esperar por ele, o peito magro estufado, os 
gestos lentos, a voz pausada e grave, descia a rua da Igreja cumprimentando cerimoniosamente, nobremente, os 
que por ele passavam ou os que chegavam na janela muitas vezes só para vê-lo passar. 

Desde longe a gente adivinhava ele vindo: alto, magro, descarnado, como uma ave pernalta de grande 
porte. Sendo assim tão descomunal, podia ser desajeitado: não era, dava sempre a impressão de uma grande e 
ponderada figura. Não jogava as pernas para os lados nem as trazia abertas, esticava-as feito medisse os passos, 
quebrando os joelhos em reto. 

Quando montado, indo para a sua Fazenda da Pedra Menina, no cavalo branco ajaezado de couro 
trabalhado e prata, aí então sim era a grande, imponente figura, que enchia as vistas. Parecia um daqueles 
cavaleiros antigos, fugidos do Amadis de Gaula ou do Palmeirim, quando iam para a guerra armados cavaleiros.  

(Ópera dos mortos, 1970.) 

 
No início do segundo parágrafo, por ter na frase a mesma função sintática que o vocábulo “vagaroso” com relação 
a “passo”, a oração “de quem não tem pressa” é considerada  
a) coordenada sindética.  
b) subordinada substantiva.  
c) subordinada adjetiva.  
d) coordenada assindética.  
e) subordinada adverbial. 
 

6. A Rodolfo Leite Ribeiro 
(...) Noto nas poesias tuas, que o Vassourense tem publicado, muita naturalidade e cor local, além da nitidez do 
estilo e correção da forma. Sentes e conheces o que cantas, são aprazivelmente brasileiros os assuntos, que 
escolhes. Um pedaço de nossa bela natureza esplêndida palpita sempre em cada estrofe tua, com todo o vigor das 
tintas que aproveitas. 
No “Samba” que me dedicas, por exemplo, nenhuma particularidade falta dessa nossa dança macabra, 
movimento, graça e verdade ressaltam de cada um dos quatorze versos, que constituem o soneto.  
/ Como eu invejo isso, eu devastado completamente pelos prejuízos dessa escola a que chamam parnasiana, cujos 
produtos aleijados e raquíticos apresentam todos os sintomas da decadência e parecem condenados, de nascença, 
à morte e ao olvido!  
Dessa literatura que importamos de Paris, diretamente, ou com escala por Lisboa, literatura tão falsa, postiça e 
alheia da nossa índole, o que breve resultará, pressinto-o, é uma triste e lamentável esterilidade. Eu sou talvez uma 
das vítimas desse mal, que vai grassando entre nós. Não me atrevo, pois, a censurar ninguém; lastimo 
profundamente a todos! /  
É preciso erguer-se mais o sentimento de nacionalidade artística e literária, desdenhando se menos o que é pátrio, 
nativo e nosso; e os poetas e escritores devem cooperar nessa grande obra de restauração. 
Não achas? Canta um poeta, entre nós, um Partenon de Atenas, que nunca viu; outro os costumes 
de um Japão a que nunca foi... Nenhum, porém, se lembrara de cantar a Praia do Flamengo, como o fizeste, e 
qualquer julgaria indigno de um soneto o Samba, que ecoa melancolicamente na solidão das nossas fazendas, à 
noite.  
/ Entretanto, este e outros assuntos vivem na tradição de nossos costumes, e é por desprezá-los assim que não 
temos um poeta verdadeiramente nacional. / Qualquer assunto, por mais chilro e corriqueiro que pareça ser, pode 
deixar de sê-lo, quando um raio do gênio o doure e inflame. / Tu me soubeste dar uma prova desse asserto. Teus 
formosos versos é que hão de ficar, porque eles estão alumiados pela imensa luz da verdade. Essa rota que me 
apontas é que eu deveria ter seguido, e que, infelizmente, deixei de seguir. O sol do futuro vai romper justamente 
da banda para onde caminhas, e não da banda por onde nós outros temos errado até hoje. /  
Continua, meu Rodolfo. Mais alguns sonetos no mesmo gênero; e terás um livro que, por si só, valerá mais que 
toda a biblioteca de parnasianos. Onde, nestes, a pitoresca simplicidade, a saudável frescura, a verdadeira poesia 
de teus versos?!  

(Raimundo Correia. Correspondência. In: Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1961.) 
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As orações subordinadas adjetivas se identificam por se referirem, como os adjetivos, a um substantivo 
antecedente, integrando-se, deste modo, ao sintagma nominal de que tal substantivo constitui o núcleo. De posse 
desta informação: 
Indique as duas orações adjetivas que aparecem no período seguinte do texto de Raimundo Correia e identifique 
o sintagma nominal a que se integram: “Canta um poeta, entre nós, um Partenon de Atenas, que nunca viu; outro 
os costumes de um Japão a que nunca foi.” 
 

7. Os dados sobre a educação dos brasileiros revelados pelo minicenso do IBGE permitem várias leituras  
– todas elas acusando uma tendência positiva, apesar de alguns números absolutos causarem preocupação. Ainda 
há perto de 2 milhões e meio de crianças sem escolas no País, não tanto, tudo leva a crer, por deficiência da rede 
física. De fato, pode ler-se no censo que, embora esteja longe da ideal, a expansão quantitativa das escolas já 
permite ao governo redirecionar investimentos para a expansão qualitativa do ensino.  

(O Estado de São Paulo, 10/08/97, A3) 
 

“...todas elas acusando uma tendência positiva, apesar de alguns números absolutos causarem preocupação.”  
 

A expressão que evita uma contradição, no excerto acima, é:  
a) ”todas elas”.  
b) ”tendência positiva”.  
c) ”apesar de”.  
d) “alguns”.  
e) “números absolutos”. 
 

8. Era no tempo que ainda os portugueses não haviam sido por uma tempestade empurrados para  
a terra de Santa Cruz. Esta pequena ilha abundava de belas aves e em derredor pescava-se excelente peixe. Uma 
jovem tamoia, cujo rosto moreno parecia tostado pelo fogo em que ardia-lhe o coração, uma jovem tamoia linda 
e sensível, tinha por habitação esta rude gruta, onde ainda então não se via a fonte que hoje vemos. Ora, ela, que 
até os quinze anos era inocente como a flor, e por isso alegre e folgazona como uma cabritinha nova, começou a 
fazer-se tímida e depois triste, como o gemido da rola; a causa disto estava no agradável parecer de um mancebo 
da sua tribo, que diariamente vinha caçar ou pescar à ilha, e vinte vezes já o havia feito sem que de uma só desse 
fé dos olhares ardentes que lhe dardejava a moça. O nome dele era Aoitin; o nome dela era Ahy. 
A pobre Ahy, que sempre o seguia, ora lhe apanhava as aves que ele matava, ora lhe buscava as flechas disparadas, 
e nunca um só sinal de reconhecimento obtinha; quando no fim de seus trabalhos, Aoitin ia adormecer na gruta, 
ela entrava de manso e com um ramo de palmeira procurava, movendo o ar, refrescar a fronte do guerreiro 
adormecido. Mas tantos extremos eram tão mal pagos que Ahy, de cansada, procurou fugir do insensível moço e 
fazer por esquecê-lo; porém, como era de esperar, nem fugiu-lhe e nem o esqueceu. Desde então tomou outro 
partido: chorou. Ou porque a sua dor era tão grande que lhe podia exprimir o amor em lágrimas desde o coração 
até os olhos, ou porque, selvagem mesmo, ela já tinha compreendido que a grande arma da mulher está no pranto, 
Ahy chorou.  

(MACEDO, Joaquim Manuel de. A Moreninha. São Paulo: Ática, 1997, p. 62-63.) 
 

Justifique o uso das vírgulas em: “A pobre Ahy, que sempre o seguia, ...”  
 

9. A questão abaixo focaliza uma passagem do romance Água-Mãe, de José Lins do Rego (1901- 1957).  
Água-Mãe Jogava com toda a alma, não podia compreender como um jogador se encostava, não se 

entusiasmava com a bola nos pés. Atirava-se, não temia a violência e com a sua agilidade espantosa, fugia das 
entradas, dos pontapés. Quando aquele back1, num jogo de subúrbio, atirou-se contra ele, recuou para derrubá-
lo, e com tamanha sorte que o bruto se estendeu no chão, como um fardo. E foi assim crescendo a sua fama. Aos 
poucos se foi adaptando ao novo Joca que se formara nos campos do Rio. Dormia no clube, mas a sua vida era 
cada vez mais agitada. Onde quer que estivesse, era reconhecido e aplaudido. Os garçons não queriam cobrar as 
despesas que ele fazia e até mesmo nos ônibus, quando ia descer, o motorista lhe dizia sempre:  

– Joca, você aqui não paga.  
Quando entrava no cinema era reconhecido. Vinham logo meninos para perto dele. Sabia que agradava 

muito. No clube tinha amigos. Havia porém o antigo center-forward2 que se sentiu roubado com a sua chegada. 
Não tinha razão. Ele fora chamado. Não se oferecera. E o homem se enfureceu com Joca. Era um jogador de fama, 
que fora grande nos campos da Europa e por isso pouco ligava aos que não tinham o seu cartaz. A entrada de Joca, 
o sucesso rápido, a maravilha de agilidade e de opor - tunismo, que caracterizava o jogo do nova to, irritava-o até 
ao ódio. No dia em que tivera que ceder a posição, a um menino do Cabo Frio, fora para ele como se tivesse 
perdido as duas pernas. Viram-no chorando, e por isso concentrou em Joca toda a sua raiva. No entanto, Joca 
sempre o procurava. Tinha sido a sua admiração, o seu herói.  
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1Beque, ou seja, o zagueiro de hoje.  
2Centroavante.  

(Água-Mãe, 1974) 

Quando entrava no cinema era reconhecido.  
 
A língua portuguesa aceita muitas variações na ordem dos termos na oração e no período, desde que não causem 
a desestruturação sintática e a perturbação ou quebra do sentido. Assinale a alternativa em que a reordenação 
dos elementos não altera a estrutura do período em destaque e mantém o mesmo sentido.  
a) Quando era no reconhecido cinema entrava.  
b) Era reconhecido quando entrava no cinema.  
c) Entrava quando no cinema era reconhecido.  
d) Quando era reconhecido entrava no cinema.  
e) Entrava reconhecido quando era no cinema. 
 

10. “Soneto LXVII” (“Considera a vantagem que os brutos fazem aos homens em obedecer a Deus”) de Dom Francisco 
Manuel de Melo (1608-1666): 
 
Quando vejo, Senhor, que às alimárias1  
Da terra, da água do ar, – peixe, ave, bruto –  
Não lhe esquece jamais o alto estatuto  
Das leis que lhes pusestes ordinárias;  
 
E logo vejo quantas artes2 várias  
O homem racional, próvido3 e astuto,  
Põe em obrar, ingrato e resoluto,  
Obras que a vossas leis são tão contrárias;  
 
Ou me esquece quem sois ou quem eu era;  
Pois do que me mandais tanto me esqueço,  
Como se a vós e a mi não conhecera.  
 
Com razão logo por favor vos peço  
Que, pois homem tal sou, me façais fera,  
A ver se assim melhor vos obedeço.  

(A tuba de Caliope, 1988.)  

 
1 alimária: animal irracional.  
2 arte: astúcia, ardil.  
3 próvido: providente, que se previne, previdente, precavido. 
 
No primeiro verso, a que classe de palavras pertence o termo “que” e qual sua função na frase? No quarto verso, 
a que classe de palavras pertence o termo “que” e qual sua função na frase? 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. c 

No trecho “Eu não era mais criança, porém minha alma ficava completamente feliz”, o termo “mas” é uma 

conjunção coordenativa de valor adversativo, que também aparece nas alternativas ‘a’ e ‘b’. Na letra ‘c’, o uso 

do termo “embora” estabelece um valor concessivo e a primeira oração é subordinada ao trecho “minha alma 

ficava completamente feliz”. 

 

2. d 

O primeiro trecho em destaque é de uma oração subordinada adjetiva explicativa que vem, geralmente, entre 

vírgulas e retoma à população de Oswald Cruz, tecendo um comentário sobre ela. No segundo trecho, temos 

uma oração subordinada adjetiva restritiva, pois delimita o sentido ao termo antecedente: qualquer japonês.  

 

3. d 

Nos trechos “e verdadeiramente não era outra coisa (...)”, “e, não contente com o malefício (...)”, “e, não 

satisfeito da travessura (...)” e “e eu tinha apenas seis anos” são reforçados pelo uso da conjunção coordenativa 

aditiva “e”. 

 

4. Em primeiro lugar, é preciso perceber que o terceiro verso da 2ª estrofe do poema tem relação direta com o 

segundo verso “Ajoelha e reza uma oração”. Tal fato se explica porque os verbos “ajoelha” e “reza” que 

apareceram no verso anterior foram omitidos no verso seguinte, o que configura em um caso de zeugma. Neste 

sentido, teríamos “Ajoelhe e reze uma oração não pelo pai” como uma oração coordenada sindética e “mas pelo 

filho” como uma oração coordenada adversativa em relação à anterior. Além disso, no quarto verso, a oração 

“O filho tem mais precisão” justifica o pedido expresso nas orações anteriores, sendo assim, uma coordenada 

explicativa. 

 

5. c 

O termo “vagaroso” exerce a função sintática de caracterizar o substantivo “passo”, sendo assim, um adjetivo, 

tal como a oração “de quem não tem pressa”. Trata-se de uma oração subordinada adjetiva restritiva.  

 

6. As orações adjetivas presentes são: “que nunca viu”, em que o pronome relativo “que” refere-se ao Partenon 

de Atenas e “a que nunca foi”, em que o “que” refere-se ao Japão.  

 

7. c 

A conjunção subordinativa “apesar de” possui valor de concessão, isto é, expressa um valor de uma ação 

inesperada, uma quebra de expectativa em relação ao que se pretendia.  

 

8. A oração isolada por vírgulas, “que sempre o seguia”, é subordinada adjetiva explicativa.  

 

9. b 

Na alternativa ‘b’, não há alteração de sentido para a oração original, sendo uma oração subordinada adverbial 

temporal.  

 

10. No primeiro verso, o termo “que” é uma conjunção integrando, pois introduz uma oração substantiva objetiva 

direta, sendo complemento do verbo “ver”. Já no quarto verso, o termo “que” é um pronome relativo que 

introduz uma oração subordinada adjetiva restritiva, referindo-se ao “estatuto das Leis”.  


