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Simulado sobre Orações subordinadas adverbiais: 
Causal, Comparativa, Consecutiva, Concessiva, 

Condicional... 
Concurso Professor de Português  

 
01. (Ano: 2017/Banca: RBO)   Texto associado 
Você entrou no trem 
E eu na estação 
Vendo um céu fugir 
Também não dava mais para tentar 
Lhe convencer a não partir 
E agora tudo bem 
 
Você partiu 
para ver outras paisagens 
e o meu coração embora 
finja fazer mil viagens 
fica batendo parado naquela estação 
(Naquela Estação, Adriana Calcanhoto, João Donato/Caetano Veloso/Ronaldo Bastos) 
No trecho “Você partiu para ver outras paisagens” a oração destacada, expressa, em             
relação à anterior, sentido que corresponde à pergunta: 
a) “A fim de que?”  
b) “Onde?” 
c) “Como?” 
d) “Quando?" 
e) “Com quê?" 
 
02. (Ano: 2017/Banca: NC-UFPR) Na frase “a situação seria melhor se as organizações             
investissem numa educação para a diminuição dos índices do estresse e oferecessem            
rotinas mais flexíveis”, estabelece-se uma relação de:  
a) causa. 
b) proporção. 
c) comparação.  
d) conclusão.  
e) condição.  
 
03. (Ano: 2017/Banca: FGV) Uma manchete do jornal Metro, 11/04/2017, dizia o seguinte:             
“Se reforma for adiada, direitos serão perdidos”. 
A relação lógica entre as duas orações da manchete é: 
a) uma afirmação seguida de uma explicação;  
b) uma condição seguida de uma consequência;  
c) uma consequência seguida de sua causa; 
d) uma possível causa seguida de uma exemplificação;  
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e) uma opinião seguida de uma conclusão.  
 
04. (Ano: 2017/Banca: VUNESP)  Texto associado 
Leia o texto dos quadrinhos, para responder à questão. 

 
A relação de sentido que há entre as partes sinalizadas no período – (I) Se você não me                  
ajudar com a lição de casa, (II) eu vou processar você – é: 
a) (I) expressa uma causa; (II) expressa o momento da ação. 
b) (I) expressa uma condição; (II) expressa uma possível ação consequente. 
c) (I) expressa modo da ação já realizada; (II) expressa sua causa. 
d) (I) expressa uma comparação; (II) expressa seu efeito futuro. 
e) (I) expressa uma ação possível; (II) expressa uma ação precedente realizada. 
 
05. (Ano: 2017/Banca: FGV) Uma manchete do Estado de São Paulo, 10/04/2017, dizia o              
seguinte: 
“Atentados contra cristãos matam 44 no Egito e país decreta emergência”. 
As duas orações desse período mantêm entre si a seguinte relação lógica:  
a) causa e consequência;  
b) informação e comprovação;  
c) fato e exemplificação; 
d) afirmação e explicação; 
e) tese e argumentação.  
 
06. Ano: 2017/Banca: FGV) “Com as novas medidas para evitar a abstenção, o governo              
espera uma economia vultosa no Enem”. 
A oração reduzida “para evitar a abstenção” pode ser adequadamente substituída pela            
seguinte oração desenvolvida:  
a) para que se evitasse a abstenção;  
b) a fim de que a abstenção fosse evitada;  
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c) para que se evite a abstenção;  
d)  a fim de evitar-se a abstenção;  
e) evitando-se a abstenção. 
 
07. (Ano: 2017/Banca: OBJETIVA) Em “Segundo a revista NewScientist, os Chaco eram            
sofisticados do ponto de vista tecnológico...”, a conjunção sublinhada inicia uma oração            
subordinada: 
a) Em que se indica uma hipótese ou uma condição necessária para que seja realizado ou                
não o fato principal. 
b) Em que se exprime a conformidade de um pensamento com o da oração principal. 
c) Indicadora de circunstância de tempo. 
d) Denotadora de causa. 
e) Que liga duas orações, a segunda das quais justifica a ideia contida na primeira. 
 
08. (Ano: 2017/Banca: VUNESP) Considere a charge de Ronaldo para responder à            
questão. 

 
Na frase dita pela personagem, a segunda oração “e ela começou a rir...” apresenta, em               
relação à primeira oração, ideia de 
a)condição, sinalizando que o cliente vai ser obrigado a recorrer ao cheque especial para              
pagar suas contas 
b)conformidade, sinalizando que o cliente não obteve o empréstimo bancário que havia            
solicitado ao gerente. 
c)finalidade, sinalizando que o cliente está com o saldo bancário negativo há vários dias. 
d)consequência, sinalizando que o cliente tem pouco dinheiro ou está sem dinheiro na conta              
bancária. 
e)causa, sinalizando que o cliente está endividado em decorrência da cobrança dos altos             
juros bancários. 
 
09. (Ano: 2017/Banca: FAUEL) Assinale a única alternativa abaixo que apresenta uma            
oração subordinada adverbial, que estabelece relação temporal no Período: 
a)Receberão na próxima semana, a merecida premiação. 
b) Quando chegou, não havia mais ninguém à sua espera. 
c) O equipamento foi revisado semana passada. 
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d) O tempo é o melhor remédio para a maioria dos problemas. 
 
10. (Ano: 2017/Banca: IBGP)   Texto associado 
INSTRUÇÃO: A questão diz respeito ao conteúdo do TEXTO 1. Leia-o atentamente antes             
de responder. 
TEXTO 1 

 
A primeira oração da frase “Caso ocorra acidente com moto, não toque na vítima” é uma 
a) oração coordenada assindética. 
b) oração coordenada sindética adversativa. 
c) oração subordinada adverbial condicional. 
d) oração subordinada adverbial consecutiva. 
 
GABARITO 
 

01. a 
02. e 
03. b 
04. b 
05. a 
06. c 
07. b 
08. d 
09. b 
10. c 
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