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Simulado de Português – Orações Coordenadas e Subordinadas 
(Q2/Q2/2019) 

01) José correu “e” Maria pulou. Na substituição da conjunção “e” por vírgula, as duas orações continuariam 
com seus sentidos completos, pois são independentes. 

Comentário: 
 
O sentido da frase continuaria completo, pois são orações independentes. 
 

Conjunções Coordenativas 

Conectam orações independentes (coordenadas), estabelecendo um sentido entre elas. 
 
Ex: Abri a porta e fui pular.  
 
Abri a porta: Oração Independente. 
 
fui pular: Oração Independente. 
 
Caso não existisse o “e”, continuaríamos tendo duas orações (Abri a porta. / Fui Pular.) com sentido. 

 
Gabarito: Correto. 

(MPE-SC/MPE-SC/2019) 
02) Considere o período em (a) para responder a Questão. 
 
(a) Será proibida a entrada de pessoas que se atrasarem para a reunião.  
 
Em (a), tem-se um período composto que possui duas orações: uma principal e outra coordenada. 

Comentário: 
 
(a) Será proibida a entrada de pessoas que se atrasarem para a reunião.  
                     Or. Principal                       Or. Subord. Adjetiva Restritiva 
 

Conjunções Subordinadas 

Finalidade: Conectar orações subordinadas. As orações dependem sintaticamente uma da outra para 
apresentar sentido. 
 
A oração que possuir a conjunção subordinada será a oração dependente. 
 
Ex: É a quarta vez que o radar é adotado no país. 
        O. Principal       O. Subordinada Subst. Subj. 
 
Que: Conjunção Integrante. 

 

Orações Subordinadas Adjetivas 

Exercem Função de Adjunto Adnominal de um termo da oração principal.  
 
Começam, normalmente, com pronome relativo que. 
 
São divididas em duas: 
 
Oração Subordinada Adjetiva Explicativa: Acrescenta uma informação, ampliando um detalhe de um 
conceito. O pronome relativo Que está entre vírgulas ou vírgula e ponto. 
 
Ex: José, que é jogador de futebol, perdeu. 
               P.R 
 
Ex: Maria, que é professora de Artes, casou. 
                P.R 
 
Ex: Mandei uma carta à Maria, que mora no Rio. 
                                              P.R 
 
Oração Subordinada Adjetiva Restritiva: têm função de restringir / limitar o nome da oração principal. O 
pronome relativo Que não está entre vírgulas ou vírgula e ponto. 
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Ex: Pessoas que praticam esportes são mais saudáveis. 
                       P.R 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/TCE-RN/2015) 
03) Considerando as estruturas linguísticas e os sentidos do texto Uma breve história do controle, julgue o 
próximo item. 
É possível identificar no trecho “foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas” (l. 9 a 
11) duas orações, sendo uma delas de natureza restritiva. 

Comentário: 
 
A frase apresenta uma partícula expletiva (foi que) que não exerce nenhum tipo de classificação. Sendo assim, só 
existe apenas uma oração. 
 
“foi na Grécia que se configurou o primeiro esboço de um tribunal de contas" 
 
Ordem Direta: O primeiro esboço de um tribunal de contas se configurou na Grécia. 
 

“Que” como Partícula Expletiva ou de Realce 

Partícula expletiva é aquela que não possui função na oração. Nesse caso “que” pode ser retirado sem 
ocorrer alteração no sentido da frase. 

Ex: Desde cedo que aguardava por vocês. 
               Partícula Expletiva 
 
Ex: Desde cedo aguardava por vocês. 

Ex: O que é que está acontecendo? 
      Partícula Expletiva 
 
Ex: O que está acontecendo? 

Ex: Você é que vai embora. 
    Partícula Expletiva 
 
Estrutura: Ser + Que. 
 
Ex: Você vai embora. 

 
Gabarito: Errado. 

(Instituto Consulplan/MPE-SC/2019) 
04) Uma oração subordinada pode ter função de complemento nominal, nesse caso será classificada como 
subordinada substantiva completiva nominal, como é o caso da oração subordinada em: Tinha necessidade 
de que me ajudassem a subir as escadas. 

Comentário: 
 
Tinha necessidade de que me ajudassem a subir as escadas. 
 
O. Principal +Nome que pede Preposição + O.S.S.C.N. 
 

Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal (OSSCN) 

A oração subordinada substantiva exerce a função de Complemento Nominal. 
 
Estrutura: O. Principal +Nome que pede Preposição + O.S.S.C.N. 
 
Ex: Sinto esperança de que você vai voltar. . 
     (Sinto esperança disso) 
        O. Princ.   O.S.S.Comp. Nom.. 
 
OBS: O nome pede preposição. (Esperança de, Necessidade de, orgulho de) 

 
Gabarito: Correto. 

(UFSC/UFSC/2014) 
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05) A frase “Se bem guiada, a garotada nascida e criada na era digital tem tudo para desenvolver as 
habilidades latentes em sua geração” (linhas 28-29) é classificada como uma oração subordinada adverbial 
condicional. 

Comentário: 
 
  O.S.A.Cond.      O. Principal. 
Se bem guiada, a garotada nascida e criada na era digital tem tudo para desenvolver as habilidades latentes 
em sua geração. 
 

Orações Subordinadas Adverbiais Condicionais 

Trazem ideia de condição para a Oração Principal ocorrer. 
 
Verbo com sentido de hipótese e conjugado no modo subjuntivo. 
 
Conectivos: se, caso, desde que, contanto que, sem que, quando, salvo se, a menos que, a não ser 
que, sem que. 
 
Ex: Se eu cantar, você irá tocar.  
       O.S.A.Cond.    O. Principal. 
 
(Com o conectivo “Se” o verbo ficará no Futuro do Subjuntivo) 
 
Ex: Caso eu cante, você irá tocar. 
       O.S.A.Cond.    O. Principal. 
 
(Com o conectivo “Caso” o verbo ficará no Presente do Subjuntivo) 
 
Ex: Entrarei mais cedo, quando chover. 
         O. Principal.             O.S.A.Cond. (Se) 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/TCE-SC/2016) 
06) “Portanto”, é preciso estimular a integridade no serviço público.  
Seria mantida a correção gramatical do texto se o vocábulo “Portanto” fosse substituído por “Por conseguinte”. 

Comentário: 
 

Conjunções Coordenadas Sindéticas Conclusivas 

Conjunções com sentido de conclusão: pois (posposta ao verbo), logo, portanto, então, por isso, por 
conseguinte, por isto, assim, destarte. 
 
Ex: Treinei muito, destarte ganhei. 
Ex: Estava alcoolizado, foi, pois, multado. 
Ex: Desceu descalço, logo caiu. 

Conectivo “Pois” 

Oração Coordenada Sindética Explicativa Oração Coordenada Sindética Conclusiva 

“Pois” no início da oração, não deslocado entre 
vírgulas. 

“Pois” após a oração, deslocado entre vírgulas. 

Ex: Silêncio, pois quero ler. Ex: Estava alcoolizado, foi, pois, multado. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/Câmara dos Deputados/2014) 
07) Lidamos com tantas combinações desse tipo, que já se fala de uma nova categoria de estresse: “a fadiga 
das senhas”.  
A oração introduzida pela conjunção “que” expressa ideia de consequência em relação à oração anterior, à qual se 
subordina. 

Comentário: 
 
Lidamos com tantas combinações desse tipo, que já se fala de uma nova categoria de estresse: “a fadiga das 
senhas”. 

Orações Subordinadas Adverbiais Consecutivas 

Conectivos: de forma que, de maneira que, sem que (de que não), Tanto...que, Tal...que, cada...que, De 
modo que, de sorte que. 
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Ex: Era tão gorda que não cabia no assento. 

 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PC-SE/2018) 
08) Em outras palavras, “como” atestam clássicos do pensamento político, a sua ausência culminaria na 
impossibilidade de manutenção.  
O termo “como” estabelece uma ideia de comparação. 

Comentário: 
 
Errado. A conjunção “como” dar ideia de conformidade, podendo ser substituída por: consoante, conforme. 
 

Conjunção “Como” 

Pode ter sentido:  
 
Comparativo: Corri como um cavalo. 
                                 Igual  
 
Conformativa: Corri, como você pediu. 
                             Conforme  
 
Causal: Como Cantei mal, fui vaiado. 
             Já que 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/SEFAZ-RS/2018) 
09) “Assim que” surgiu a moeda, surgiu também a ideia de substituir a contribuição braçal por dinheiro.  
A expressão “assim que” indica uma noção de conclusão. 

Comentário: 
 

Orações Subordinadas Adverbiais Temporais 

Conectivos: quando, enquanto, logo que, assim que, depois que, antes que, desde que, desde que, 
sempre que, mal (assim que). 
Ex: Mal cantei já fui vaiado. 
 
Ex: Assim que voltei da praia fui demitido. 
 
Ex: Quando cheguei ela estava lá. 
          O.S.A.Temp.     O. Principal.... 
 
OBS: “Quando” sendo substituível por “já que” é considerado O.S.A.Causal. 

 
Gabarito: Errado. 

(Q2/Q2/2019) 
10) Os pais lutam “para que” os filhos tenham acesso a um ensino de qualidade.  
“Para que” expressa circunstância de causa. 

Comentário: 
 

Orações Subordinadas Adverbiais Finais 

Os conectivos trazem uma ideia de propósito. 
 
Conectivos: para que, a fim de que, do modo que, porque (quando igual a para que), de sorte que, que. 
 
Ex: Cantarei para que fique tranquilo. 
 O. Principal....O.S.A.Final 
 
Ex: Cantarei porque fique tranquilo. 
 O. Principal....O.S.A.Final 
 
Ex: Toquei a fim de que ficasse tranquilo. 
 O. Principal....O.S.A.Final 

 
Gabarito: Errado. 
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