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ORAÇÕES 
SUBORDINADAS
 Podem ser consideradas orações subordinadas aquelas 
que exercem função sintática em relação a um ou mais 
termos situados em outra oração, denominada oração 
principal.  

 De acordo com a função exercida em relação à oração 
principal, a oração subordinada pode ser substantiva, 
adjetiva ou adverbial.



ORAÇÕES 
SUBORDINADAS  
SUBSTANTIVAS

 São aquelas que têm 
valor de substantivo. Sua 
classificação depende da 
função sintática que 
exercem em relação à 
oração principal.

Função sintática Classificação da oração

Sujeito Oração subordinada 
substantiva subjetiva

Predicativo Oração subordinada 
substantiva predicativa

Objeto direto Oração subordinada 
substantiva objetiva direta

Objeto indireto Oração subordinada 
substantiva objetiva 
indireta

Complemento 
nominal

Oração subordinada 
substantiva completiva 
nominal

Aposto Oração subordinada 
substantiva apositiva



ORAÇÕES SUBORDINADAS  
SUBSTANTIVAS
 As orações subordinadas substantivas podem ser: 

 Conectivas – São introduzidas pelas conjunções subordinativas 
integrantes que ou se. 

Não sei se ele virá amanhã

Oração  
principal Oração subordinada 

Substantiva conectiva

Conjunção 
integrante



ORAÇÕES SUBORDINADAS  
SUBSTANTIVAS
 Justapostas – São introduzidas por advérbios ou pronomes 
interrogativos (como, quando, quem, quanto, onde etc.). 

Não sabemos quem disso isso.

Oração  
principal

Oração subordinada 
Substantiva justaposta

Pronome 
interrogativo



ORAÇÕES SUBORDINADAS  
SUBSTANTIVAS
 Reduzidas – Não são introduzidas por conectivos, e o verbo fica no 
infinitivo. 

Eles afirmaram desconhecer estas normas.

Oração  
principal

Oração subordinada 
Substantiva reduzida



ORAÇÃO 
SUBORDINADA  

SUBSTANTIVA 
SUBJETIVA

 Exerce a função sintática de sujeito da 
oração principal, cujo verbo se apresenta na 
terceira pessoa do singular, sem se referir a 
algum termo da oração em que se encontra. 

 É necessário que venhas hoje. 

 Convém que estudemos mais. 

 Sabe-se que o vestibular é importante.



ORAÇÃO 
SUBORDINADA  

SUBSTANTIVA 
PREDICATIVA

 Exerce a função sintática de predicativo do 
sujeito da oração principal, cujo verbo será 
sempre de ligação. 

 O importante é que ninguém desista do 
projeto 

 O combinado era que todos esperassem na 
varanda. 

 O certo seria se ele viesse logo.



ORAÇÃO 
SUBORDINADA  

SUBSTANTIVA 
OBJETIVA 

DIRETA

 Exerce a função sintática de objeto direto 
do verbo (transitivo direto ou transitivo 
direto e indireto) da oração principal. 

 Juro que falei a verdade. (Juro o quê?) 

 Disse que nada faria. (Disse o quê?) 

 Contaram aonde iriam? (Contaram o quê?) 



ORAÇÃO 
SUBORDINADA  

SUBSTANTIVA 
OBJETIVA 
INDIRETA

 Exerce a função sintática de objeto indireto 
do verbo (transitivo direto ou transitivo 
direto e indireto) da oração principal. 

 Lembre-se de que ninguém é dono da 
verdade. (lembre-se de quê?) 

 Creio em quem lhe contou. (Creio em quê?) 

 João contou a história a quem estava lá. 
(Contou a quem?) 



ORAÇÃO 
SUBORDINADA  

SUBSTANTIVA 
COMPLETIVA 

NOMINAL

 Funciona como complemento nominal de 
um substantivo, adjetivo ou advérbio da 
oração principal. 

 Tenho a sensação de que estamos sendo 
observados. 

 Trabalhou consciente de que cumpriria a sua 
missão. 

 Decidirá contrariamente ao que esperam de 
ti? 



ORAÇÃO 
SUBORDINADA  

SUBSTANTIVA 
APOSITIVA

 Funciona como aposto, esclarecendo um 
termo pertencente à oração principal. 
Geralmente esse tipo de oração é isolado 
por vírgula ou dois-pontos. 

 Só desejo uma coisa: que você seja feliz. 

 Uma ideia teima em sua cabeça: que todos 
eram suspeitos. 

 Disse tudo, ou seja, quem é o culpado. 



ORAÇÕES 
SUBORDINADAS 

ADVERBIAIS



DEFINIÇÃO

 As orações subordinadas 
adverbiais exercem função de adjunto 
adverbial. Elas podem aparecer sob 
forma desenvolvida (iniciadas por 
conjunções subordinadas adverbiais) ou 
reduzida (de infinitivo, de gerúndio ou de 
particípio). Veremos, agora, as 
classificações das orações subordinadas 
adverbiais.



A) ORAÇÕES 
SUBORDINADAS 

ADVERBIAIS 
CAUSAIS 

 Possuem a presença de conjunções 
como: como, porque, uma vez que, já 
que, visto como…

 Exemplo: “Como os recursos naturais 
da Terra não são inesgotáveis, / 
devem ser conservados.”



B) ORAÇÕES 
SUBORDINADAS 

ADVERBIAIS 
CONCESSIVAS 

 Possuem a presença de conjunções 
como: embora, conquanto, posto que, 
apesar de que, ainda que…

 Exemplo: “Embora a violência urbana 
acometa indivíduos vulneráveis em 
todas as classes sociais, / é nos 
bairros pobres que ela se torna 
epidêmica.”



C) ORAÇÕES 
SUBORDINADAS 

ADVERBIAIS 
CONDICIONAIS 

 Possuem a presença de conjunções 
como: se, caso, sem que, uma vez 
que, desde que, contanto que…

 Exemplo: “Caso o deputado seja 
cassado, / ele tem de renunciar antes 
da abertura do processo.”



D) ORAÇÕES 
SUBORDINADAS 

ADVERBIAIS 
CONFORMATIVAS 

 Possuem a presença de conjunções 
como: como, conforme, segundo, 
consoante…

 Exemplo: “Como era previsto, / 
chegou em primeiro lugar.”



E) ORAÇÕES 
SUBORDINADAS 

ADVERBIAIS 
COMPARATIVAS 

 Possuem a presença de conjunções 
como: como, mais (do) que, assim 
como…

 Exemplo: “Era inteligente / como o pai.”
 OBS: deve-se ter cuidado ao contar o 
número de orações neste caso, já que, 
geralmente, ele corresponde ao número 
de verbos presentes no período. Ocorre 
que, nas orações comparativas, o verbo 
geralmente permanece oculto, implícito, 
por ser o mesmo verbo da oração 
principal.



F) ORAÇÕES 
SUBORDINADAS 

ADVERBIAIS 
CONSECUTIVAS 

 Possuem a presença de conjunções 
como: que, de sorte que, de modo 
que…

 Exemplo: “A comida era tão boa / que 
todos silenciaram em volta da mesa.”



G) ORAÇÕES 
SUBORDINADAS 

ADVERBIAIS 
FINAIS 

 Possuem a presença de conjunções 
como: que, porque, para que, a fim de 
que…

 Exemplo: “Faremos esforço, / para que 
haja conflitos.”



H) ORAÇÕES 
SUBORDINADAS 

ADVERBIAIS 
PROPORCIONAIS 

 Possuem a presença de conjunções 
como: à medida que, à proporção 
que, ao passo que…

 Exemplo: “À proporção que o homem 
exterior se destrói, / o homem interior 
se renova.” (Montaigne)



I) ORAÇÕES 
SUBORDINADAS 

ADVERBIAIS 
TEMPORAIS 

 Possuem a presença de conjunções 
como: mal, enquanto, antes que, 
depois que, desde que…

 Exemplo: “Enquanto ela se 
arrumava, / eu passava os olhos nos 
classificados do jornal.”





ORAÇÕES 
SUBORDINADAS 

ADJETIVAS
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❑ Oração subordinada adjetiva explicativa 

▪ é um esclarecimento sobre um dos termos da oração principal 
e  por isso sua função sintática é de adjunto adnominal dessa  
oração. 

▪ a pontuação é um item essencial para sua classificação: as 
orações estão sempre entre vírgulas ou travessões. 

Exemplo:

Oração subordinada adjetiva explicativa  
(sintaticamente é um adjunto adnominal da oração anterior) 

Os macacos, que estão doentes, foram transferidos para o hospital veterinário. 

Oração principal



Estas orações valem por adjetivos e funcionam como adjunto 
adnominal do substantivo a  que se referem. Assim, no período: O 
professor elogiou os alunos que participaram. A  oração adjetiva 
que participaram está acrescentando ao substantivo os alunos, a 
mesma  ideia que poderia ser expressa pelo adjetivo participantes: 
● O professor elogiou os alunos participantes. (adjunto 

adnominal). 
● O professor elogiou os alunos / que participaram (oração 

adjetiva). 
● A água é um líquido incolor. 
● A água é um líquido / que não tem cor. 
As orações adjetivas são principiadas pelos pronomes relativos 
que, o qual (com suas  flexões), quem, cujo (com suas flexões), 
quanto (com suas flexões), onde e como – por  intermédio dos 
quais se prendem a um substantivo: 
● Era ela / quem mais participava. 
● A cidade / onde moro é pouco poluída. 
● Há palavras / cuja origem é obscura.



Os macacos que estão doentes foram transferidos para o hospital veterinário. 

Oração principal

Oração subordinada adjetiva restritiva  (sintaticamente 
é um adjunto adnominal da oração anterior também)

❑ Oração subordinada adjetiva restritiva 

▪ restringe o significado de um dos termos da oração principal e, 
por  isso, sua função sintática é de adjunto adnominal dessa 
oração. 

▪ a oração subordinada adjetiva restritiva não fica entre vírgulas. 

Exemplo: 

A informação dada é que  
apenas os macacos  
doentes foram transferidos  
para o hospital veterinário.

O
rações subordinadas 

adjetivas



Explicativas – explicam ou esclarecem, à maneira de 
aposto, o termo antecedente  (substantivo ou pronome) 
acrescentando-lhe uma informação: 
● Deus, que é nosso pai, nos salvará. 
● Roberto, que nasceu rico, acabou na miséria. 
● Ele tem amor as plantas, que cultiva com carinho. 
Tendo em vista os exemplos observados, é de regra separar 
por vírgulas (ou  travessões) a oração explicativa. 



Restritivas – tem por objetivo restringir, limitar, reduzir a 
significação do termo  antecedente. Em razão disso, não pode 
ser suprimida, sob a pena de a oração  principal ficar 
prejudicada em sua compreensão: 
● Pedra / que rola / não cria limo. 
A oração adjetiva do exemplo restringe a categoria de pedras: 
não são todas as pedras  que não criam limo, mas só as que 
rolam. 
● Os pecadores / que se arrependem / alcançam o perdão de 

Deus.



Agora resolva 

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.



Agora resolva 

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. 


