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Funk das Adjetivas

Bate na palma da mão

Bate na palma da mão

Bate na palma da mão – eu quero ver o terceirão.

Vou ensinar. Eu vou ensinar

O funk das adjetivas

Pra você não vacilar.



Separadas por vírgulas são as explicativas

Sem vírgulas são as restritivas

Assim ficou fácil de aprender

O funk das adjetivas nunca vou esquecer.



Quando desenvolvidas, pronome relativo iniciam

Reduzidas, infinitivo, gerúndio ou particípio

Assim ficou fácil de aprender

O funk das adjetivas nunca vou esquecer.



Oração Subordinada Adjetiva

 É aquela que tem valor de adjetivo, pois cumpre o 
papel de determinar um substantivo (nome ou 
pronome) antecendente.



Orações Adjetivas: 
desenvolvidas ou reduzidas

 Orações desenvolvidas:

 As orações subordinadas adjetivas são introduzidas pelos 
pronomes relativos que, quem, onde, o qual (a qual, os 
quais, as quais), cujo (cuja, cujos, cujas).

As pessoas que estudam com afinco tiram excelentes notas.

O. Subord. Adjetiva Restritiva



 Orações Reduzidas

 Quando reduzidas, as orações subordinadas adjetivas 
são introduzidas por um verbo no infinitivo, no 
gerúndio ou no particípio.

Encontrei pai e filho a discutir futebol.

Na sala havia um garoto mascando chiclete.

Você já viu os livros comprados pela biblioteca?



Classificação
 Oração Subordinada Adjetiva Restritiva

 São as que delimitam, restringem ou particularizam o 
sentido de um nome (substantivo ou pronome) 
antecedente.

 Na escrita, ligam-se ao antecedente diretamente, sem 
vírgulas.

A pessoa que lê constantemente tem uma maior facilidade 
em se expressar.



 Oração Subordinada Adjetiva Explicativa

 São as que  acrescentam ao antecedente uma informação 
que já é de conhecimento do interlocutor; assim, 
generalizam ou universalizam o sentido do antecedente.

 Na escrita, vêm entre vírgulas.



 Comprei um presente para minha namorada que mora 
em Brasília.

 Comprei um presente para minha namorada, que 
mora em Brasília.



Funções Sintáticas do Pronome 
Relativo

 SUJEITO

As cartas que estão na gaveta são para você.

que estão na gaveta

(as cartas) estão na gaveta.

sujeito



 OBJETO DIRETO

Aqui está o livro que você me emprestou.

que você me emprestou.

(que= o livro) você me emprestou.

você me emprestou o livro.

od



 OBJETO INDIRETO

As músicas de que gosto são muitas.

de que gosto

de (as músicas) gosto

gosto das músicas

OI



 PREDICATIVO

Reduze-me ao pó que fui.

que fui

fui o pó.

vl ps



 COMPLEMENTO NOMINAL

O projeto com o qual ficou entusiasmado não foi 
aprovado pela diretoria.

com o qual ficou entusiasmado

ficou entusiasmado com o projeto.

CN



 ADJUNTO ADNOMINAL

O homem cujo carro comprei mudou-se para os 
Estados Unidos.

cujo carro comprei

comprei carro do homem

a.adnom.



 ADJUNTO ADVERBIAL

A cidade onde nasci é muito tranquila.

onde nasci

nasci na cidade

a. adverb.



 AGENTE DA PASSIVA

O colega por quem fomos enganados desapareceu.

por quem fomos enganados

fomos enganados pelo colega.

agente da passiva


