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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Atividade de orações subordinadas adverbiais 

Leia o trecho e faça as atividades propostas. Agora é com você!  

 

 “Como todos querem se sentir parte integrante do todo da empresa e como 

ninguém gosta de ser só mais um peão a ser movido, o verdadeiro líder cuidou disso 

antes, quando ouviu as ideias dos liderados e os estimulou a compartilhar seus 

anseios, emoções e sensações com a Equipe. Ou seja, quando atraiu e envolveu 

cada mente na Ação.(...) 

(Trecho de https://jornaldoempreendedor.com.br/destaques/lideranca/comandar-or-liderar/) 

► Responda às questões referentes ao texto: 

1. A oração que introduz o texto é uma oração subordinada adverbial: 

a) causal 

b) condicional 

c) concessiva 

d) comparativa 

e) consecutiva 

 

2. A conjunção “Como”, no começo do texto, poderia ser substituída sem perder o 

sentido por: 

a) Embora 

b) Quando 

c) Se 

d) Caso 

e) Já que 

 

3. “Quando”, no fim do texto, introduz uma oração subordinada adverbial: 

a) Final 

b) Temporal 

c) Concessiva 

d) Causal 

e) Condicional 
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4. A frase “o verdadeiro líder cuidou disso antes” no contexto em que ocorre é 

classificada como:  

a) oração principal 

b) oração coordenada sindética 

c) oração subordinada concessiva 

d) oração adverbial temporal 

e) oração temporária  

 

5. Analise as afirmativas: 

I – Há mais de duas orações subordinadas no texto.   

II – As palavras “quando” poderiam ser substituídas por “assim que”   

III – Uma oração principal não possui conjunção.  

IV – Uma oração subordinada é introduzida por conjunção ou locução conjuntiva. 

Qual alternativa traz somente afirmações verdadeiras? 

a) I 

b) I e II 

c) I, III, V 

d) II,III, V 

e) I, II, III, IV 

   

6. Analise as frases abaixo que falam sobre conjunção subordinativa adverbial: 

I – é uma palavra invariável.   

II – introduz uma oração principal.   

III – não possui sentido ou significado. 

IV –  estabelece relação de sentido entre orações 

Qual alternativa traz somente afirmações verdadeiras? 

a) I 

b) I e II 

c) I, III, V 

d) I e IV 

e) I, II, III, IV 

 

 

 

 


