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ASSISTA A VÍDEOAULA NA PLATAFORMA MODERNA COMPARTILHA 

 

 

Oração Subordinada Adjetiva 

 

 Oração subordinada adjetiva é aquela que tem valor de adjetivo, pois cumpre o papel de 

caracterizar um substantivo (nome ou pronome) antecedente. 

As orações subordinadas adjetivas classificam-se em: explicativas e restritivas. 

 

Explicativas: acrescentam uma qualidade acessória ao antecedente e são separadas da oração principal 

por vírgulas. 

Ex: Os jogadores de futebol, que são iniciantes, não recebem salários. 

 

Restritivas: restringem o significado do antecedente e não são separadas da oração principal por 

vírgulas. 

Ex: Os artistas que declararam seu voto foram criticados. 

 

Vamos exercitar!! 

 

Transforme os adjetivos em orações subordinadas adjetivas: 

Siga o modelo: 
Elas são meninas corajosas. 
Elas são meninas que têm coragem. 

 
a) Assisti a um filme emocionante. 

 
b) A aluna estudiosa fez uma bela redação. 
 
c) O jogador insistente tem bom resultado. 

 
d) Fizeram uma descoberta surpreendente. 

 
e) Jean é um rapaz 

f) Ela tem palavras sedutoras. 
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1. Classifique as orações subordinadas adjetivas abaixo como 

(E) oração subordinada adjetiva explicativa            
(R) oração subordinada adjetiva restritiva 
  

(      ) Os funcionários, que cumprem as tarefas solicitadas, estão aqui. 

(      ) A equipe que chegou está treinando vôlei. 

(      ) Maria é uma aluna que cumpre as tarefas solicitadas. 

(      ) Você realizou ações, que não podemos perdoar. 

(      ) Um problema, que não tem solução, não merece nossa atenção. 

(      ) O automóvel é um veículo que polui. 

(      ) Marisa tinha uma irmã, que morava longe dela. 

  

Leia o texto e faça as atividades: 
 

 
"O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. 
Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que o ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda 
não pudera cercar, pensou no muro, que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do 
sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, passou logo o 
prado verde do costa, onde seus bois engordariam e ganhariam forças [...]" 
 

                                      BARRETO, Lima. A nova Califórnia. In: MORICONI, Ítalo (Org). Os cem melhores 
contos brasileiros do século. RJ: Objetiva, 2001. p. 40. 

 

 

 

2- Classifique as orações destacadas no texto em Restritiva ou Explicativa. 

 

 cujo velho sonho era a formatura do filho:____________________________________ 

 que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto: 

____________________________________________ 

 

3-  Qual é a oração principal do segundo período (após o primeiro ponto final)? 

 

 

 

 

 

 



4- Distinga as orações  adjetivas restritivas das explicativas, atentando-se ainda para a pontuação: 

 

    a) Rui Barbosa, que foi grande escritor, deixou-nos um livro sobre questões de língua portuguesa: 

a Réplica. 

 

    b) A primavera, que é a estação das flores, promete ser radiosa. 

 

    c) Desconhecia todas as razões que ele me lembrou. 

 

    d) Nem tudo o que reluz é ouro. 

 

    e) Pedro II, que foi imperador do Brasil, gostaria de ser professor. 

 

    f) As alegrias, que a vida nos proporciona, devem ser bem aproveitadas. 

 

   g) Soube das novidades na casa do José, que é o meu melhor amigo. 

 

   h) Falava sempre do sítio do avô, onde passava todas as férias. 

 

   i) Sempre chegava atrasado, o que descontentava o patrão. 

 

   j) O relógio que ganhei foi presente do meu padrinho. 

 

 

 

 

 

 

 

30/04 (Quinta-feira) 

 

 

 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL: 

 
 
Observe e leia com atenção: 

 

 



 

 

TEXTO I 

 
 

TEXTO II 

E o assunto abordado envolve glamour, polêmica e muito cuidado. 

Não é de hoje que se aprendeu a cultuar a “Magreza” como ícone de beleza nas passarelas, criando  um 
verdadeiro império baseado na silhueta em forma de ampulheta, com seios e quadris bem delineados. E 
assim, começava a “supervalorização” de adolescentes com dietas mirabolantes. 

A “não aceitação” da sua estrutura física e a obsessão pelo dito “corpo perfeito” foram representados na 
mídia através de programas relatando o assunto e até em novelas, mostrando doenças que poderiam ser 
provocadas pela busca ao “corpo perfeito”. Mas, no início dos anos 2000, o mundo da moda chegou a 
mudar temporariamente suas referências, buscando modelos com formas mais definidas. Um exemplo 
claro: foi em nomes como Gisele Bündchen, que começou a fazer sucesso com suas formas.  

O governo francês aprovou uma lei que visa lutar contra a magreza extrema que impera no mundo da 
moda. As modelos terão que apresentar um atestado médico provando que não estão desnutridas. As 
revistas ou agências que não respeitarem a lei poderão ser punidas com até seis meses de prisão e multa 
de € 75 mil. 

Ufaa!!! Espera-se que outros países também adotem essa medida e que a saúde reine nas passarelas, 
incentivando jovens em todo mundo a aceitarem suas curvas e saírem por aí desfilando beleza e bem-
estar. 

 

Produza um texto dissertativo, colocando-se criticamente perante o seguinte tema: 

 

OS CORPOS DESCARNADOS DAS PASSARELAS   (Mínimo 20 linhas) 


