Oração Subordinada Adjetiva
1- “Virão à tona, também, as engrenagens de uma poderosa e rica indústria QUE grassa em todo o mundo.”
a)O tempo em destaque, morfologicamente, é um:
(A)conjunção coordenativa
(B)conjunção integrante
(C)pronome relativo
(D)preposição
b)Classifique e identifique as orações do período analisado.
2- “O fio que unia esses pontos [...] era o poder [...]”
a)Transcreva a oração subordinada no trecho acima.
b)Se retirarmos a oração subordinada, o sentido da oração anterior ficará totalmente claro? Por quê?
c)Por que a oração subordinada é restritiva?
3- “Paulínia, no interior de São Paulo, que este ano receberá o SWU, não será a única [...]”
a)No trecho acima, há uma explicação responsável por caracterizar a cidade de Paulínia. Transcreva-a.
b)Sintaticamente, essa explicação funciona como um adjunto adnominal. Por quê?
c)Classifique a oração subordinada presente no trecho em estudo e justifique sua resposta.
4-Escreva o antecedente dos pronomes relativos a seguir e copie as orações, substituindo as orações
subordinadas adjetivas por adjetivos.
a)Este museu abriga as esculturas que notabilizaram Auguste Rodin.
b)Após uma longa caminhada que nos fatigou, avistamos o vilarejo.
c)A pré-estréia do filme que a imprensa divulgou foi adiada.

Gabarito
1)a)Letra C
b) “Virão à tona, também, as engrenagens de uma poderosa e rica indústria” Oração Principal.
“QUE grassa em todo o mundo.”  Oração Subordinada Adjetiva Restritiva

2)a) “que unia esses pontos”
b)O sentido se perde, porque, sem a oração adjetiva, não fica claro o sentido do fio demonstrado pelo autor.
c)porque particulariza o sentido da palavra fio.
3)a) “que este ano receberá o SWU
b)Porque especifica o substantivo Paulínia de modo a determiná-lo.
c) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa, porque caracteriza um substantivo da oração principal,
explicando-o.
4) a)Este museu abriga as esculturas notáveis de Auguste Rodin.
b)Após uma longa caminhada fatigando, avistamos o vilarejo.
c)A pré-estréia do filme divulgada foi adiada.

