
REGÊNCIA VERBAL
A) Verbo intransitivo: não necessita de objeto:

A faca brilhou. (por um segundo) tempo

A ave voa. (no céu) lugar

O navio afundou. (rapidamente) modo

O adjunto adverbial apresenta as circunstâncias e é opcional.

Há, entretanto, verbos que são considerados  intransitivos, mas
que,  na verdade,   exigem um complemento especial  que expressa
circunstância locativa.

A onça mora no outro lado do rio.

Nosso grupo vai a Porto Alegre.

Esta menina vai longe.

B)  Verbo transitivo direto: necessita de complemento, porque não tem
sentido completo, mas este complemento não pode ser preposicionado.

O cachorro roeu o osso. (ontem) tempo

O calouro cantou um samba. (com desenvoltura) modo

Ela encontrou um pote de ouro. (no fim do arco-íris) lugar

C) Verbo transitivo indireto: necessita de complemento, porque não tem
sentido completo e esse complemento deve ser preposicionado.

O comandante precisa de remadores. (com urgência)

Obelix gosta de javalis. (no almoço)

Falou aos jovens formandos. (durante muito tempo)

D) Verbo transitivo direto e indireto: admite, ao mesmo tempo, objetos
direto e indireto.

A mocinha entregou o ouro aos bandidos.

O primeiro colocado dedicou a vitória às crianças.

O técnico impôs seu ponto de vista aos jogadores.

E)  Verbo de Ligação: necessita de um complemento que sempre está
relacionado ao sujeito.

Dr. João é um homem importante.

Ela foi fã de Roberto Carlos.

Nós somos jovens.

A torcida continuará feliz.



1. SENTIDO EXEMPLO

Querer VTD desejar Quero o livro de matemática.
VTI querer bem Quero aos meus irmãos.

Pagar VTD algo Pagarei o carnê.
VTI alguém Pagarei ao meu credor.

Perdoar VTD algo O padre perdoou os pecados.
VTI alguém O padre perdoou ao pecador.

Proceder VI agir O rapaz procedeu bem.
VTI realizar O rapaz procedeu ao questionamento.

Assistir VTD ajudar A equipe de enfermagem assistiu o médico.
VTI ver A torcida assistiu ao jogo.

Agradar VTD fazer carinho O vovô agradou os netinhos.
VTI satisfazer A peça agradou ao público.

Aspirar VTD cheirar Ele aspirou o pó da estrada.
VTI desejar Ele aspira ao cargo de Diretor.

Visar VTD mirar O bandido visou o peito do policial.
VTD assinar O gerente visou o cheque.
VTI desejar O aluno visava ao primeiro lugar.

Obedecer VTI Devemos obedecer às leis.

Responder VTI Vamos responder aos questionamentos.

Verbos 

estáticos

preposição em Ele mora em Salvador.
                                            Brasília está situada no Planalto Central.

Verbos de

movimento

preposição a ou para Vou ao supermercado.
                                                 Dirigimo-nos para a estrada de ferro.

Esquecer e 

Lembrar

pronominal Lembrei-me da data.
não pronominal Lembrei a data.

Preferir preposição a Prefiro sair a ficar em casa.

Implicar VTD acarretar Trabalho implica responsabilidade.
VTI incomodar Ele implica com o irmão.

Namorar VTD Maria namora Paulo.

Oficiar VTD realizar O padre oficiou a missa.
VTI enviar 

ofício
Vou oficiar ao Detran.

Ter VTD possuir Ele tem dois carros.
leva a preposição DE quando vier verbo após: Tenho de entregar os 
cadernos.

COMPLETE O ESPAÇO COM O OU LHE E SUAS VARIAÇÕES

1. Eu conheço João. Eu .............. conheço.



2. Presenciei a discussão. Presenciei .............. .

3. Não vejo Jonas há muito tempo. Não .............. vejo há muito.

4. Agradeço a vocês. Agradeço .............. .

5. Ouça a mensagem com atenção. Ouça .............. com atenção.

Nas frases seguintes, dê o sentido dos verbos em destaque.

6. No campo, sempre aspirava um ar puro.

7. Aspiramos ao cargo de mestre.

8. No ano passado, assistimos à final do campeonato brasileiro.

9. Uma junta médica assistiu o doente.

10. “Quero um refúgio que seja seguro.”

11. Quero a meus amigos, como a meus irmãos.

12. O cargo a que visamos é disputado por todos.

13. No consulado, visaram os passaportes.

As  frases  abaixo  apresentam  erros  de  regência.  Reescreva-as,
corrigindo-as.

14. O trem chegou muito cedo em Sorocaba.

15. Depois do jantar, foram no cinema.

16. Lúcia gostaria muito de namorar com Paulo.

17. Prefiro muito mais praia do que campo.

18. Ele nunca obedecia o professor.

19. Esqueci dos documentos.

20. No Municipal assisti uma ópera de Verdi.

21. Aquele jogador ainda aspira uma vaga na seleção.

22. Aquelas pessoas só visavam os seus próprios interesses.

CRASE

Crase é a união de dois "A". 

Assinalamos  com  um  acento  grave  (  `  )  para  indicar  que  ali  há  dois  "A"
sobrepostos. 

Esses "A" podem ser

        a/as artigo feminino
     prep. A +        a/as pronome demonstrativo



       aquele/a/s, aquilo pronome demonstrativo

Regra geral: haverá crase no "A" colocado diante de palavra do gênero 
feminino quando, substituindo-se a palavra feminina por uma masculina, 
aparecer "AO" diante da palavra masculina:

Dirigiu-se à cidade. Conheço a cidade.
                 ao trabalho.                 o trabalho.
CASOS PROIBIDOS:

Nunca ocorrerá crase

1) antes de nomes masculinos;

2) antes de verbos;

3) entre palavras repetidas;

4) com “A” singular diante de palavra no plural;

5) antes de pronomes indefinidos, com exceção de “outra(s)”;

6) antes de pronomes de tratamento, com exceção de “Sr.” e “Sra.”;

7) antes de pronomes pessoais;

8) antes dos pronomes relativos “cujo” e “quem”;

9) antes dos pronomes demonstrativos “a esta” e “a essa”;

10) depois de preposição, à exceção de “até” (caso em que o uso é facultativo).

CASOS OBRIGATÓRIOS:

1) Nas locuções adverbiais, conjuntivas ou prepositivas, formadas de palavras 
femininas;

às vezes à direita à noite à procura de

à proporção que à medida que às gargalhadas à espera

à toa à beira à vista etc.

2) Às vezes o substantivo feminino está oculto, mas subentendido:

O aluno sujeitou a solução do segundo problema à do primeiro.

3) Na expressão à moda de, à maneira de:

Usava sapatos à Luís XV. 



Usa temperos à mineira.

4) Com a palavra CASA, quando ela está determinada:

Fui a casa (vim de casa)

Fui à casa da Teresa. (vim da casa da Teresa)

CASOS ESPECIAIS

1) Nomes geográficos:

“Se vem da, crase no A, se vem de, crase pra quê?”

Venho da Bahia = vou à Bahia.
Venho das Ilhas Polinésias = vou às Ilhas Polinésias
Venho de Recife = vou a Recife.
                                    

OBS: Os nomes geográficos que normalmente não aceitam artigo passam a
exigi-lo quando aparecerem determinados:

Vou a Manaus. — Vou à Manaus da Zona Franca.

2) Horas:

Trocar por meio-dia:

Trabalha das onze às cinco horas. (ao meio-dia.)
Cheguei à uma hora. (ao meio-dia)
Trabalhamos de onze a cinco horas. (por dia – aqui não se trata de um 

horário específico, por isso não se pode trocar por meio-dia)

3) Àquela / àquele / àquilo

Troca-se por este / esta / isto. Se der a este, a esta, a isto, haverá crase. Se
não aparecer a preposição, não haverá crase:

Não irei àquele lugar.
Não ligo àquilo que dizem.
Vi aquela pessoa fofoqueira outra vez.

4) à que = ao que
    à qual = ao qual

Sua idéia  é igual  à que tive. Seu pensamento é igual ao que tive.

A redação à qual  me refiro é fácil



O teste  ao qual me refiro é fácil

CASOS FACULTATIVOS:

 Pronome possessivo feminino singular 
Não conte nada a minha mãe. (à minha mãe)

 Nomes personativos femininos
Ofereci um chocolate a Luísa. (à Luísa) 
Ofereci um chocolate a Pedro. (ao Pedro)

OUTROS

A / À / HÁ

Há = tempo passado
a = tempo presente e futuro

COMPLETAR COM  A,  À,  AS,  ÀS  OU  HÁ:

23. Quando ele chegou ______ reunião, já eram três horas da tarde. Não 

conseguiu, portanto, chegar ______ tempo de presenciar ______ cenas 

descritas pelo autor.

24. Entrou ______ força, ______ gritar que queria falar ______ sós com o 

diretor.

25. Aderiu ______ proposta, porque preferia conservar o cargo ______ 

entregar ___queles que o postulavam.

26. ______ grande convenção dos lojistas, ______ cerca de dez dias, em 

Aracaju, compareceram muitos participantes dispostos ______ perturbar os 

trabalhos.

27. ______ cada hora que passava, ficava mais acostumado ______ tarefas

daquele tipo.

28. Encontrei-o ______ pouco, próximo ______ farmácia, ______ espera de 

amigos ou ______ procura de um passatempo qualquer.

29. Orientar o homem ______ fim de que se adapte ______ mudanças é 

uma das metas da educação, já que a vida impõe ______ todas as pessoas 

certas alterações de comportamento.

30. Não ______ nada ______ temer, disse José ______ esposa.

31. Não deves perguntar ______ mim, mas sim ______ quem esteve 



presente ______ discussão.

32. Dia ______ dia me convenço de que só ______ medida que se cresce é 

que se aprende ________ viver.

33. ______ uma hora deixou o palácio. Duas horas depois estava chegando 

______ Embaixada da França, junto ______ praça do Mercado.

34. Chegou ______ uma hora e sairá daqui ______ alguns minutos, pois 

deseja chegar ______ tempo de presenciar ______ últimas cenas do 

espetáculo.

35. De hoje ______ uma semana, espero você ______ porta da escola, 

______ hora de costume.

36. Solicite ______ essa secretária que entregue ______ cliente ______ 

cópia do contrato que assinamos ______ dois dias.

Períodos Coordenados e Conjunções Coordenativas

As  conjunções coordenativas unem  elementos  de  mesma  natureza
(substantivo + substantivo; adjetivo + adjetivo; advérbio + advérbio; e oração +
oração).  Em períodos,  as  orações por  elas  introduzidas recebem a mesma
classificação, a saber:

Aditivas:  relacionam  pensamentos  similares.  São  duas:  e e  nem.  A
primeira une duas afirmações; a segunda, duas negações:

O Embaixador compareceu à reunião  e manifestou o interesse do seu
governo no assunto.

O Embaixador não compareceu à reunião,  nem manifestou o interesse
de seu governo no assunto.

Adversativas: relacionam pensamentos que se opõem ou contrastam. A
conjunção  adversativa  por  excelência  é  mas.  Outras  palavras  também têm
força adversativa na relação entre ideias: porém, todavia, contudo, entretanto,
no entanto.

O piloto gosta de automóveis, mas prefere deslocar-se em aviões.

O piloto gosta de automóveis; prefere, porém, deslocar-se em aviões.

Alternativas: relacionam pensamentos que se excluem. As conjunções
alternativas mais utilizadas são: ou, quer...quer, ora...ora, já...já.

O Presidente irá ao encontro (ou) de automóvel, ou de avião.

Conclusivas:  relacionam pensamentos tais  que o segundo contém a
conclusão  do  enunciado  no  primeiro.  São:  logo, pois, portanto,
consequentemente, por conseguinte, etc.

A  inflação  é  o  maior  inimigo  da  Nação;  logo,  é  meta  prioritária  do
governo eliminá-la.



Explicativas: relacionam pensamentos em sequência justificativa, de tal
modo que a segundo oração explica a razão de ser da primeira. São: que, pois,
porque, portanto.

Aceite os fatos, pois eles são o espelho da realidade.

Períodos Subordinados e Conjunções Subordinativas

As conjunções subordinativas unem duas orações de natureza diversa: a
que é introduzida pela conjunção completa o sentido da oração principal ou lhe
acrescenta  uma determinação.  As orações subordinadas desenvolvidas  (i.  é,
aquelas  que  apresentam  verbo  em  uma  das  formas  finitas,  indicativo  ou
subjuntivo) e as conjunções empregadas em cada modalidade de subordinação
são as seguintes:

Substantivas
Desempenham  funções  de  substantivo,  ou  seja,  sujeito,  objeto  direto,

objeto indireto, predicativo. Podem ser introduzidas pelas conjunções integrantes
que, se, como; pelos pronomes relativos, que, quem, quantos; e pelos pronomes
interrogativos  quem,  (o)  que,  quanto(a)(s),  qual (is),  como, onde, quando.  De
acordo com a função que exercem, as orações são classificadas em:

a) subjetivas:

É  surpreendente  que  as  transformações  ainda  não  tenham  sido
assimiladas.

Quem não tem competência não se estabelece.

b) objetivas diretas:

O Ministro anunciou que os recursos serão liberados.

c) objetivas indiretas:

A liberação dos recursos depende de que o Ministro a autorize.

d) predicativas:

O  problema  do  projeto  foi  que  ninguém  previu  todas  as  suas
consequências.

Adjetivas
Desempenham a função de adjetivo, restringindo o sentido do substantivo

a que se referem, ou simplesmente lhe acrescentando outra característica. São
introduzidas pelos pronomes relativos que, o (a) qual, quem, quanto, cujo, como,
onde, quando. Podem ser, portanto:

a) restritivas:

Só  poderão  inscrever-se  os  candidatos  que  preencheram  todos  os
requisitos para o concurso.

b) não-restritivas (ou explicativas)

O  Presidente  da  República,  que  tem  competência  exclusiva  nessa
matéria, decidiu encaminhar o projeto.



Observe que o fato de a oração adjetiva restringir, ou não, o substantivo
(nome ou pronome) a que se refere repercute na pontuação. Na frases de a), a
oração  adjetiva  especifica  que  não  são  todos  os  candidatos que  poderão
inscrever-se, mas somente aqueles que preencherem todos os requisitos para o
concurso. Como se verifica pelo exemplo, as orações adjetivas restritivas não
são pontuadas com vírgula em seu início. Já em b) temos o exemplo contrário:
como só há um Presidente da República, a oração adjetiva não pode especificá-
lo, mas apenas agregar alguma característica ou atributo dele. Este segundo tipo
de oração vem, obrigatoriamente, precedido por vírgula anteposta ao prenome
relativo que a introduz.

Adverbiais
Cumprem a função de advérbios. As conjunções que com mais frequência

conectam  essas  orações  vêm  listadas  ao  lado  da  denominação  de  cada
modalidade.  As  orações  adverbiais  são  classificadas  de  acordo  com a  ideia
expressa por sua função adverbial:

a)  Causais:  porque; como, desde  que, já  que, visto, uma  vez  que
(antepostos).

O Coronel assumiu o comando porque o General havia falecido.

Como o General havia falecido, o Coronel assumiu o comando.

b) Concessivas: embora, conquanto, ainda que, posto que, se bem que,
etc.

O orçamento foi aprovado, embora os preços estivessem altos.

c)  Condicionais:  se, caso, contanto que, sem que, uma vez que, dado
que, desde que, etc.

O Presidente baixará uma medida provisória se houver necessidade.

Informarei  o Secretário sobre a evolução dos acontecimentos  contanto
que ele guarde sigilo daquilo que ouvir.

d) Conformativas: como, conforme, consoante, segundo, etc.

Despachei o processo conforme determinava a praxe em vigor.

e)  Comparativas:  que,  do  que (relacionados  a  mais,  menos,  maior,
menor, melhor, pior);  qual (relacionado a  tal);  como ou  quanto (relacionados a
tal, tanto, tão); como se; etc.

Nada é tão importante como (ou quanto) o respeito aos direitos humanos.

f) Consecutivas: que (relacionado com tal, tão, tanto, tamanho); de modo
que, de maneira que; etc.

O descontrole monetário era  tal  que não restou outra solução senão o
congelamento.

g) Finais: para que ou por que, a fim de que, que, etc.

O pai trabalha muito para (ou a fim de ) que nada falte aos filhos.

h) Proporcionais: à medida ou proporção que, ao passo que, etc.

As taxas de juros aumentavam  à proporção (ou  medida)  que a inflação
crescia.



i) Temporais: quando, apenas, mal, até que, assim que, antes ou depois
que, logo que, tanto que, etc.

O acordo será celebrado quando alcançar-se um entendimento mínimo.

Apenas iniciado o mandado, o governador decretou a moratória da dívida
pública do Estado.

9.2.1.6.3. Orações Reduzidas
A  mesma  classificação  das  orações  subordinadas  desenvolvidas  vale

para  as  reduzidas,  aquelas  em  que  o  verbo  está  em uma  das  três  formas
nominais (infinitivo, particípio e gerúndio). Mencionemos alguns exemplos:

a) substantivas: são sempre reduzidas de  infinitivo (pois este é a forma
nominal substantiva do verbo):

É obrigatório revisar o texto.

O Chefe prefere refazer ele mesmo o texto.

Eu gosto de reler todos os textos.

O grande objetivo é escrever bem.

b) adjetivas:

Havia lá um arquivo contendo leis e decretos.

c)  adverbiais:  ocorrem  na  forma  reduzida  as  orações  causais,
concessivas, condicionais, consecutivas, finais e temporais:

Irritou-se por andar excessivamente atarefado.

Apesar de ler muito gramática, não escreve bem.

Elaborado com atenção, o texto melhora muito.

Não conseguia trabalhar sem concentrar-se.

Começou a correr (,) para chegar a tempo.

Falando com o Ministro, mencione o novo projeto.

C O O R D E N A D A S

ADITIVAS

e, nem,

não só ...
mas também

O cão é o melhor amigo do homem e merece
nosso carinho.

O cão é o melhor amigo do homem(,) e o gato é
seu parceiro.

O cão comeu a carne, e o osso foi enterrado.  

P

O

N

T

U

A

Ç

Ã

O

Com sujeitos iguais, não há vírgula antes do E.

Já com sujeitos diferentes, depende: 

Se houver possibilidade de se confundir os dois elementos à volta do E como de
mesma função sintática, a vírgula será obrigatória — no exemplo acima, poder-se-

ia ler que o cão comeu a carne e o osso, sendo tanto a carne quanto o osso
objetos diretos de comer.

Se não houver essa possibilidade, a vírgula será facultativa.

ou, O cão come a carne(,) ou rói o osso.



ALTERNATIVAS ora ... ora, quer...
quer

Ou o cão come a carne(,) ou enterra o osso.

O

B

S.

Pontuação: A vírgula é facultativa.

Paralelismo (OU expletivo):

O primeiro OU é expletivo e o do meio é nexo. O OU expletivo deve ficar antes do elemento
que ele alterna. Está errado dizer: Ou   você viaja para Londres   ou   para Roma. Observe o que
alterna: são dois elementos de mesma função (adjuntos adverbiais de lugar). Não há aí duas
orações.  O  correto  seria  dizer  Ou   você  viaja  para  Londres,    ou   fica  no  Brasil.  Agora  a
alternância  se  dá  entre  os  verbos  viajar  ou  de  ficar,  havendo,  portanto,  duas  orações
coordenadas alternativas. Caso a mensagem fosse de fato a escolha entre Londres ou Roma,
o período deveria ficar assim: Você viaja   ou   para Londres   ou   para Roma, alternando entre os
dois lugares.

ADVERSATIVAS

mas, porém, contudo, todavia,
entretanto,

no entanto,

não obstante, inobstante,

sem embargo

Ele jogou bem, mas não fez gols.

Ele jogou bem, e não fez gols.

Ele jogou bem; não conseguiu,
entretanto, fazer gols.

O

B

S

E

R

V.S

Pontuação

Nexo no lugar:

Vírgula sempre antes do
nexo.

O nexo E pode aparecer
com valor adversativo, caso

em que sempre levará

Nexo deslocado:

O nexo MAS não se desloca; os
outros, porém, quando se deslocam,

ficam entre vírgulas. O período,
então, leva ponto-e-vírgula no início

da segunda oração.
Podem aparecer os nomes OPOSIÇÃO, RESSALVA, RESTRIÇÃO ou CONTRASTE.

CONCLUSIVAS
portanto; logo;

 ..., pois, …; assim; por
isso; então; em virtude

disso; etc.

A grama está molhada, portanto choveu.

Ele é especialista; devemos, portanto,
contrata-lo.

O

B

S.

A primeira oração é sempre um FATO. A segunda é a conclusão a que se
chega a partir do fato dado. A pontuação se dá da mesma forma que nas
adversativas, podendo-se ainda usar dois-pontos no lugar do ponto-e-

vírgula.

EXPLICATIVAS

porque, pois,
que, uma vez
que, eis que,

etc.

Deve ter chovido, porque a grama está molhada.

Acho que choveu, porque a grama está molhada.

Choveu, porque a grama está molhada.

Fique quieto, porque eu quero estudar.

Venha mais cedo, pois preciso da sua ajuda.

OBS.
A primeira oração deve ser uma hipótese ou uma ordem para que a

segunda seja considerara coordenada explicativa. O nexo da
explicativa não se desloca



NEXOS ADVERBIAIS

classificação modelo sinônimos função exemplos

TEMPORAIS QUANDO
logo que, mal,
assim que, apenas, 
antes que, depois 
que, enquanto, 
desde que

Introduz uma 
oração que 
exprime tempo.

Ficava nervoso 
quando   via o pai 
da moça.

CAUSAIS

PORQUE
pois, já que, 
porquanto, 
uma vez que, 
visto que, como

Introduz uma 
oração que 
exprime causa.

Como   chegou 
atrasado, não 
pôde entrar.

CONDICIONAIS

SE
caso,
a menos que, 
a não ser que, desde
que, contanto que

Introduz uma 
ideia de 
condição.

Se   me for 
conveniente, 
convidarei teus 
amigos.

FINAIS

A FIM DE 
QUE para que

Introduz uma 
oração que 
exprime uma 
finalidade.

Trabalhou duro 
para   atingir seus 
objetivos. 

CONSECUTIVAS TÃO…
       …
QUE

tanto…que,
tal…que,

tamanho…que,
de modo que, 
de forma que, 
sem que, 
a ponto de

Introduz uma 
oração que 
exprime 
consequência.

Ele era tão chato, 
que    passava por 
baixo da porta.

COMPARATIVAS MAIS…
       …QUE

menos, maior, menor,
melhor, pior…que, 

tal qual, 
tal como, 
assim como, 

tanto...quanto, 
tanto...como, 
tão...como

como

Introduz uma 
oração que 
estabelece 
comparação 
(sempre entre 
mais de um 
elemento).

Ele era mais 
curioso   do que   eu 
esperava.

CONFORMATIVAS

CONFOR- 
ME

como,
segundo,
consoante

Introduz uma 
oração que 
exprime 
conformidade, 
modo.

A escolha foi feita 
conforme   o 
regulamento 
previa.

PROPORCIONAIS À 
PROPOR-
ÇÃO QUE

à medida que, 
ao passo que, quanto
mais, quanto menos,
enquanto

Relaciona ações 
que ocorrem na 
mesma 
proporção.

À medida que   
cresce, fica mais 
parecido com o 
pai.



CONCESSIVAS EMBORA em que pese,
a despeito de,
ainda que, 
mesmo que, 
posto que, 
conquanto, 
apesar de que,
se bem que

Introduz uma 
oração que 
exprime exceção
à regra. 

Embora   fosse 
muito tarde, fomos
passear na 
Redenção.
Não esqueça que o 
nexo EMBORA deve
trazer sempre o 
verbo no subjuntivo!

ORAÇÕES ADVERBIAIS – EXERCÍCIO

Sublinhe as orações adverbiais e classifique-as:

1. (      ) Assim que houver entendimento, haverá paz.

2. (      ) Não teremos boas leis, se não elegermos bons legisladores.

3. (      ) Como o progresso vem da educação, deve-se investir nela.

4.  (      ) "É mais fácil legalizar certas coisas do que legitimá-las."

5. (      ) Não conseguirei aprovação, a não ser que me esforce.

6. (      ) Por mais que me esforce, não consigo agradar-lhe.

7. (      ) O cachorro, como todos sabem, é o melhor amigo do 

homem.

8. (      )   Para que não sejamos surpreendidos, devemos lembrar que o 

destino sai do próprio homem.

9. (      ) Qualquer realização é uma servidão, porquanto obriga a uma

realização mais elevada.

10.(      ) "Saber recusar é tão importante quanto saber outorgar."

11. (      ) Tantas são as injustiças, que às vezes perdemos a confiança

no homem.

12.(      ) Segundo havíamos previsto, a crise foi superada.

13.(      ) À medida que a ciência avança, aumenta o perigo de uma 

hecatombe.

14.(      ) A situação da urbe mudou depois que se intensificou o êxodo

rural.



15.(      ) A educação se faz mais pelo exemplo do que pelas palavras.

16.(      ) Governo e professores chegaram a um acordo, de maneira 

que a paralisação foi suspensa.

17.(      ) Quanto mais nos esforçarmos, tanto mais probabilidades de 

êxito teremos.

18.(      )  "Quando os povos se levantam, os tiranos caem."

19.(      )  Em muitos rios já não existem peixes, uma vez que a poluição 

os extinguiu.

20. (      ) "O futuro se nos oculta para que nós o imaginemos."

21.(      ) "A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro."

22. (      ) As cidades, ao passo que vão crescendo, crescem em 

violência, poluição e desconforto.

RELATIVIZAÇÃO

São pronomes relativos (que introduzem orações subordinadas adjetivas):

QUE, QUEM, O QUAL, ONDE, COMO, QUANDO, QUANTO e CUJO

Para que eles sejam pronomes relativos há condições semânticas ou de 
posicionamento. 

O aluno que   estuda merece aprovação.
A pessoa a   quem   me refiro é honesta.
A terra onde   nasci é distante daqui. PORÉM, Não sei onde nasci.
                |_ pron. relat.                                         |_ advérbio

Condições para haver um pronome relativo:

a) o antecedente deve ser um substantivo, e o consequente deve ser um verbo;

b) possibilidade de substituição por O QUAL só ou precedido de preposição.

Processo de Relativização:

F1= O aluno não tinha sido convidado.
F2= [o aluno que compareceu à festa.]

O aluno que compareceu à festa não tinha sido convidado.



Quando a palavra que se repete está numa relação de POSSUIDOR - COISA 
POSSUÍDA devemos empregar uma das variações do pronome CUJO:

As provas estão bem elaboradas.
Os alunos se queixam do rigor das provas.

1º) O possuidor é substituído pelo radical do pronome relativo: 
RIGOR DAS PROVAS   

               |_     CUJ

2º) Completar esse radical: quem vai completar é o gênero e o número da 
coisa possuída:
RIGOR MASC., SING.  cujO

3º) CUJO vem para a frente da coisa possuída: 
CUJO RIGOR

4º) Aproveitar a preposição:
     DE CUJO RIGOR

RESULTADO: As provas de cujo rigor os alunos se queixam   estão bem elaboradas.
Coloque a oração subordinada adjetiva no local correto da oração 
principal:

Observações

O pronome que é o relativo de mais largo emprego, sendo por isso chamado 
relativo universal. Pode ser usado com referência a pessoa ou coisa, no 
singular ou no plural.

Quem refere-se normalmente a pessoa.

O qual, os quais, a qual e as quais são exclusivamente pronomes relativos: 
por isso, didaticamente são utilizados para verificar se palavras como que, 
quem, onde (que podem desempenhar diferentes funções) estão sendo 
usadas como pronomes relativos. São usados principalmente para tirar a 
ambiguidade ou com preposição de duas sílabas ou mais.

Quando e como são relativos que exprimem noções de tempo e modo, 
respectivamente.  

Onde é pronome relativo quando tem o sentido aproximado de em que; deve 
ser usado, portanto, na indicação de lugar físico (com a preposição em).

Quanto, quantos e quantas são pronomes relativos quando seguem os 
pronomes indefinidos tudo, todos ou todas.



O pronome cujo e suas flexões equivalem a de que, do qual, de quem. 
Estabelecem normalmente relação de posse entre o antecedente e o termo que
especificam. Ficam sempre entre dois substantivos.

Emprego dos Relativos

Os pronomes o qual, cujo, quem e onde também podem introduzir orações 
adjetivas. ONDE é normalmente um advérbio, mas, quando se relaciona a um 
antecedente na oração anterior, funciona como pronome relativo:

ADVÉRBIO Sei onde ela mora.
PRONOME A casa onde (em que) ela mora é nova.

O QUAL e suas flexões – OS QUAIS, A QUAL e AS QUAIS – tem um uso 
muito mais especializado do que QUE. A menos que haja um motivo 
específico para usar O QUAL, devemos sempre preferir o emprego de 
QUE. Justifica-se O QUAL nas orações em que o pronome relativo parece 
referir-se a mais de um antecedente; neste caso, o uso de O QUAL serve 
para destruir a ambiguidade.

AMBÍGUO
A mulher do capitão, que falou com vovó ontem, deu notícias de nossos 
parentes.
CLARO
A mulher do capitão, o qual falou com vovó ontem, deu notícias de nossos 
parentes.
CLARO
A mulher do capitão, a qual falou com vovó ontem, deu notícias de nossos 
parentes.

Quando preposições antecedem o pronome relativo, parece existir um 
procedimento já consagrado: com preposições monossilábicas, emprega-se 
preferentemente QUE; com preposições de mais de uma sílaba e com 
locuções prepositivas, emprega-se O QUAL e suas flexões:

A pessoa a que entregamos o pacote nem agradeceu.
O ônibus em que viajávamos rolou no barranco.
A tinta com que pintei a mesa estava muito espessa.
O navio sobre o qual  me falaste foi leiloado.
Passaram ali duas horas, durante as quais ela não disse palavra.
Esta é a mata através da qual teremos de viajar. 

CUJO e suas flexões – CUJOS, CUJA, CUJAS – indicam uma ideia de posse: 
seu antecedente é possuidor daquilo a que o pronome se refere. O pronome 
concorda em gênero e número, por isso mesmo, com a coisa possuída:

O punguista derrubou a senhora cuja bolsa tinha agarrado.
Almoçou com o compositor cujas  músicas admirava.



Encontrou na pensão um antigo colega de cujo nome se esquecera.

Observação: Jamais coloque um artigo depois de CUJO:
ERRADO O menino cujo o gato fugiu está chorando.
CORRETO O menino cujo gato fugiu está chorando.

QUEM, quando relativo, sempre vem precedido de preposição e tem 
como antecedente um ser humano:

O homem a quem ela entregou seu coração fugiu para a Ásia.
O sujeito com quem fizeste o acordo não merece confiança.

Orações Subordinadas Adjetivas

As orações subordinadas adjetivas exercem função comparável à do 
ADJETIVO. São introduzidas, principalmente, pelo pronome relativo QUE.

Só levaremos as pêras que estão maduras.
Comprei o carro que Pompílio construiu.
Vamos até o morro de que você me falou.
Esqueci a localização da caverna  em que escondi o tesouro.

O pronome relativo exerce variadas funções nas orações adjetivas que 
introduz:

Em (1), tem a função de sujeito, uma vez que está substituindo as pêras em 
as pêras estão maduras. 
Em (2), tem a função de objeto direto, pois substitui o carro em Pompílio 
construiu o carro.
Em (3), tem a função de objeto indireto, pois substitui do morro em você me 
falou do morro; finalmente. 
Em (4), funciona como adjunto adverbial, pois substitui na caverna em 
escondi o tesouro na caverna.

A regência do pronome relativo:

Qualquer um dos pronomes relativos pode ou não vir antecedido de 
preposição:

O disco [ de que mais gostávamos ] foi roubado.
                                    VTI (quem gosta, gosta de…)
O amigo  [ de quem necessitamos ] sempre passa longe.
                   VTI (quem necessita, necessita de…)

O colega [ em cuja honestidade confiávamos ] entrou em férias.
                                                                                                VTI (quem confia, confia em…)

O médico [     que conhecemos ] é competente.
                       VTD 



Preencha as lacunas das frases abaixo utilizando pronomes relativos. Em 
alguns casos, você terá de colocar uma preposição antes do pronome:

1) A mata _______ tentamos preservar é cobiçada por várias madeireiras da 
região.
2) Aquele homem _______ nos está acenando é o responsável pela 
preservação deste parque.
3) Os argumentos ________ ele tentou convencer-nos carecem de 
fundamento.
4) As propostas _________ você duvida resultaram de longas discussões.
5) Eis o livro _______ leitura lhe recomendei.
6) Você está namorando a garota _________ pai é delegado de polícia.
7) Aqui é a sede do movimento __________ propostas conversamos ontem.
8) Aquele é o prédio __________ acontecem muitas coisas estranhas.
9)Você pode indicar-me o caminho ___________ devo seguir?

Orações Adjetivas Restritivas e Explicativas

Compare as duas frases que seguem:

Minha irmã que mora no Uruguai veio visitar-me.
Minha irmã, que mora no Uruguai, veio visitar-me.

A oração que mora no Uruguai é idêntica em ambos os casos. 
Em (1), no entanto, ela é classificada como adjetiva restritiva, porque limita o 
significado da locução nominal minha irmã. A frase significa que veio visitar-
me minha irmã que mora no Uruguai, e implica que há outras irmãs, que não 
moram no Uruguai. 
Em (2), ela é uma adjetiva explicativa, pois não está limitando o significado da
locução nominal. Significa que tenho apenas uma irmã e que ela mora no 
Uruguai.

Na fala, você fará uma pausa antes e depois da adjetiva explicativa, pausas 
essas que são assinaladas, na escrita, por vírgulas.

Tomar uma pela outra – erro mais frequente do que você pensa – compromete 
gravemente o sentido da frase. Apenas o exame cuidadoso do significado da 
frase e do contexto em que ela se insere permite determinar (1) se estamos 
nos referindo a todos os elementos de um conjunto ou se estamos nos 
referindo a um elementos já apresentado e definido anteriormente (e, nesse 
caso, a adjetiva é explicativa); ou (2) se estamos especificando apenas 
alguns elementos de um conjunto (e, nesse caso, a adjetiva é restritiva). 
Compare os exemplos abaixo:

EXPLICATIVA – Na noite de sábado, o dono da confeitaria descobriu que um 
belíssimo bolo fora esquecido na prateleira das entregas. Conformado, 



resolveu oferecê-lo ao pessoal da casa. O bolo, que havia sido feito para 
uma festa de aniversário, foi cortado em partes iguais.

RESTRITIVA – Na noite de sábado, o dono da confeitaria descobriu que 
diversos bolos haviam sido esquecidos na prateleira das entregas. 
Conformado, resolveu oferecer um lanche ao pessoal da casa. O bolo que 
havia sido feito para uma festa de aniversário foi cortado em partes iguais.

Alguns dos exemplos abaixo contêm orações adjetivas EXPLICATIVAS. 
Separe-as com vírgula (s):

Em nossa quinta expedição, interrogamos um guia nativo a respeito da 
localização das ruínas da cidade. O guia que conhecia muito bem a região 
sacudiu a cabeça, desanimado.

Os candidatos que quiserem outras informações devem apresentar-se ao 
balcão central.

Todo soldado que precisava de assistência foi encaminhado ao posto de 
saúde.

Dê o significado:

O avião que voava baixo bateu na montanha.

O avião, que voava baixo, bateu na montanha.

O homem que é corrupto tem seu preço.

O homem, que é corrupto, tem seu preço.

A porta que dava para a garagem estava trancada.

A porta, que dava para a garagem, estava trancada.

A seleção que viajou pelo interior foi vitoriosa.

A seleção, que viajou pelo interior, foi vitoriosa.

A escola onde meus filhos estudam está fechada.



A escola, onde meus filhos estudam, está fechada.

PONTUAÇÃO

1)  Ocorrerá vírgula:

• separando elementos de mesma função sintática (palavras, locuções 
ou orações) :

PALAVRAS: Naquela repartição trabalham argentinos, chilenos, 
uruguaios, peruanos e brasileiros.

LOCUÇÕES: Chegando ao restaurante, pediu um filé com fritas, 
uma salada à moda da casa, uma cerveja gelada e um 
sorvete como sobremesa.   

ORAÇÕES: Vim, vi e venci.

• marcando a elipse do verbo:
Eu torço pelo Internacional; tu, pelo Grêmio.

• antes das conjunções coordenativas: 
ADITIVAS ( E ) se os Sujeitos forem diferentes

O teste foi muito fácil e alegrou os candidatos.
O teste foi muito fácil, e todos atingiram a pontuação 

mínima.

ALTERNATIVAS ( OU ) facultativa
Ou vai (,) ou racha.

ADVERSATIVAS ( MAS ) sempre
Eu costumo chegar cedo, mas ontem me atrasei uma hora.

CONCLUSIVAS ( LOGO ) sempre
Mandou chamar o delegado, portanto deve estar disposto a

colaborar.

EXPLICATIVAS ( PORQUE ) sempre
Fecha esta janela, porque estou com frio.

• nas orações principais pospostas:
Quando eu voltar, abrace-me forte.
Mentindo, serás castigado.
Feitas as apostas, puseram-se a rezar.

• nas datas e nos endereços:
Porto Alegre, 25 de junho de 2001.
Av. Praia de Belas, 1432, prédio II, 4º andar.

2) Ocorrerá entre vírgulas:



• separando Adjuntos Adverbiais e Orações Adverbiais Deslocadas:
ADJ. ADV.: Todos, no meio da festa, começaram a declamar 

versinhos infantis.
OR. ADV.: O ônibus,  quando chegamos à estação,  já havia 

saído.

• separando o Aposto e o Vocativo:
APOSTO: Fernando, o filho mais velho de Pedro, está nos 

esperando há meia hora!
VOCATIVO: Até tu, Brutus?

• separando elementos intercalados (Há alguns elementos que podem 
ser inseridos na frase e que sempre virão separados por vírgula.) 
Esses elementos intercalados podem ser:

a. Um comentário sobre o que está sendo dito:
A agenda, você sabe, está na minha bolsa.
André, ninguém duvida, está enlouquecendo.
Este ator, vocês vão concordar, é um estouro!

b. Palavras e expressões que servem para corrigir,  exemplificar,
explicar  o  que  se  está  dizendo,  como ISTO  É,  DIGO,  QUER
DIZER, POR EXEMPLO, TAL COMO, A SABER, ALÉM DISSO,
ALIÁS, OU MELHOR, etc.:

Nesta aula falei dez, digo, onze vezes a mesma coisa.
Conheci Paris no ano passado, aliás, no ano retrasado.
Todos querem, além disso, chegar à frente.

c. Palavras ou expressões que estabelecem um contraste com o
que está sendo dito:

Caetano, não Bethania, é quem canta essa música.
Sucinto é escrito com C, não com SC.
Rex, ao contrário dos outros cachorros, dormia o dia 
inteiro.

d. As  conjunções  adversativas PORÉM,  TODAVIA,  CONTUDO,
ENTRETANTO,  NO  ENTANTO,  e  as  conclusivas LOGO,
PORTANTO, POIS e POR CONSEGUINTE:

Meus filhos, porém, não vão viajar com os colegas da 
escola.
Vejamos, portanto, o que devemos fazer.

• separando elementos não-restritivos (explicativos):

As orações adjetivas  se  dividem em  restritivas e  explicativas.
Como você já sabe, as restritivas referem-se a um elemento ou a
um  subconjunto,  ao  passo  que  as  não-restritivas  (explicativas)



referem-se a todo o conjunto ou a um elemento já apresentado e
definido  anteriormente.  Estas  últimas  são  sempre  isoladas  por
vírgulas:

O amigo de Bruno, que não é bobo, gravou toda a conversa.
O WTC, que foi destruído pelos atentados, será 

reconstruído.
Meu irmão, que chegou do Marrocos, trouxe novidades.

Esta  oposição  restritiva-explicativa  não  se  limita,  porém,  às
orações adjetivas. Manifesta-se, também, em outros elementos da
frase.  Um  elemento  explicativo  como  o  APOSTO  pode  ter,
dependendo do contexto, ação claramente restritiva em frases do
tipo

A vereadora Odete Maria assinará o pedido.
O colégio Anchieta matriculou mais de mil alunos para o
ano que vem.

Observação:  Nestas frases,  separar o aposto com vírgulas é um erro
grave

O  inverso  pode  acontecer  com  o  adjetivo:  embora  seja  normalmente
restritivo,  pode  deixar  de  sê-lo  quando  se  quiser  indicar  que  seu
significado abrange a totalidade do substantivo a que se refere. Examine
o par abaixo:

(1) RESTRITIVO: A reunião secreta começou à meia-
noite.
(2) EXPLICATIVO:A reunião, secreta, começou à meia-noite.

Secreta, a reunião começou à meia-
noite.

• separando Orações adjetivas explicativas:
A Lua, que é um satélite, gira em torno da Terra.

• separando conjunções coordenativas quando deslocadas:
Chutou várias vezes em direção à goleira; não conseguiu, porém, 

marcar um gol.

3) NUNCA deve ocorrer vírgula:

• entre Sujeito e Verbo:
ERRADO: Os alunos, chegaram atrasados.

• entre Verbo e Complementos Verbais:
ERRADO: Encontramos, o tesouro perdido.

• antes das Orações Subordinadas Substantivas:
ERRADO: Convém, que sejamos otimistas.



• separando adjuntos adverbiais em posição normal:
ERRADO: Ele esperou a saída do goleiro e chutou a bola, no canto esquerdo.

• depois de conjunção coordenativa:
ERRADO: Sou vegetariano desde pequeno, mas, não tiro boas notas em Botânica.

• separando orações adjetivas restritivas:
ERRADO: Há várias moças aqui. A moça, que está de camiseta branca, é minha 
irmã.

ERRADO: Tenho muitos livros. Traga-me o livro, que está sobre a
mesa. 

4) Ocorrerá ponto-e-vírgula:

• separando pensamentos  independentes:
Eu jogo futebol; Maria vende sanduíche na praia.

• separando pensamentos opostos:
Eu sei tudo de Matemática; ela, de Português.

• separando itens de uma série já separados por vírgulas:
Os jogadores correm, lutam, se esforçam; a torcida os estimula, aplaude, 

vibra.
 

• separando orações coordenadas quando a  conjunção está deslocada 
ou quando estão unidas sem conjunção:

O vôo chega às duas horas; estamos, portanto, bem adiantados.
Nós não quisemos resistir; a situação parecia tensa demais.

5) Ocorrerá dois-pontos:

• introduzindo uma série de itens:
Já li alguns autores portugueses: Eça, Antero e Saramago.

• introduzindo uma citação:
Disse Quintana: “A morte é poder, finalmente, estar deitado de sapatos.”

• introduzindo uma afirmativa que serve de explicação para outra:
Para o casamento, vieram todos os parentes: minha casa virou uma 

“república”! 

6) Ocorrerão aspas:

• nas citações:
Fernando Pessoa disse: “O poeta é um fingidor.”



• nas palavras estrangeiras:
Houve um “black out” ontem à noite.

• nas gírias ou nas palavras em sentido figurado:
Ele é um “baita burro!”

7) Ocorrerá travessão:

• para indicar a mudança de interlocutor nos diálogos:
— Que tal uma pizza portuguesa?

• para separar elementos intercalados (da mesma forma que o entre-
vírgulas ou os parênteses):

Os meus melhores amigos — aqueles que se criaram comigo — 
virão à festa do meu aniversário.

Os meus melhores amigos (aqueles que se criaram comigo) virão 
à festa do meu aniversário.

Os meus melhores amigos, aqueles que se criaram comigo, virão 
à festa do meu aniversário.

EXERCÍCIOS

2) Compramos melões abacaxis morangos mangas e uvas.

3) Voltaram todos cansados molhados famintos e desapontados.

4) Os meliantes forçaram a porta da loja penetraram no seu interior dirigiram-

se à seção de moda masculina e ali roubaram todo o estoque de pijamas de

seda.

5) O Romantismo é  a apoteose do sentimento  o  Realismo a anatomia  do

caráter.

6) O pai se chamava Rodrigo Bastos a mãe Ana da Silva.

7) A ciência pura está voltada para a explicação do real a ciência aplicada

para a ação sobre o real.

8) Vieram as chuvas e as águas cresceram.

9) Ele me viu mas não me reconheceu.

10) Os pais saíram e ficaram os filhos.

11) Temos todas as condições para a  vitória  portanto  não há motivos  para

temores.

12) Aberta a sessão o secretário leu a ata.

13) Os bandeirantes desbravaram os sertões brasileiros com valentia invulgar.



14) Com valentia invulgar os bandeirantes desbravaram os sertões brasileiros.

15) Os bandeirantes com valentia invulgar desbravaram os sertões brasileiros.

16) Quando  resolvemos  comer  a  empregada  dona  Eusébia  já  tinha  ido

estender a roupa.

17) Fique aqui criatura pois a chuva não demora.

18) Fique sabendo João que Pedro é meu filho.

19) Falcão comentarista de futebol foi um dos maiores jogadores do mundo.

20) Recuso-me senhor a subir no mastro.

21) Meninos eu vi.

22) Parem de duvidar do que digo pirralhos.

23) Secreta a reunião só encerrou à meia-noite.

24) Alucinada Maricota desmaiou nos braços de Sebastião.

25) Abandonado por todos Joãozinho morreu.

26) A  ampliação  da  frota  de  navios  era  indispensável  mas  embora

estivéssemos cientes disso receávamos fazer tal investimento.

27) Durante todo esse tempo ele ficou treinando um golpe mortal  que tinha

aprendido na TV.

28) Duas coisas perturbam a vida o jogo e a bebida.

29) Disse o vice-governador “Partido sem povo morre”.

30) Abandonou tudo violão boêmia passarinhos coleção de selos...

31) Uma palavra deverá resumir nossa plataforma responsabilidade.

PROBLEMAS DE CONSTRUÇÃO

FRASES FRAGMENTADAS:

Toda oração deve ter um sujeito e um verbo., não deve estar introduzida por
conjunção subordinativa ou pronome relativo nem o verbo deve estar numa das
três formas nominais. 

* Eu estava tentando arranjar dinheiro para o ingresso. Quando vi  na
calçada uma nota de cinquenta.

* O médico abanou a cabeça, desanimado. Com a fisionomia cheia de
compaixão.

* O deputado nasceu em Nova Luanda. Uma pequena cidade do Ceará.

*  Meus  passarinhos  ficam  muito  impacientes. Durante  os  meses  de
verão.



* Ela pediu transferência para um colégio de quinta categoria. Esperando
assim garantir sua aprovação.

* Batman saltou através da vidraça. Porque não havia outra maneira de
escapar do fogo.

COMO CORRIGIR

Uma  vez  detectada  a  frase  fragmentada,  você  pode  corrigi-la  de  duas
maneiras:

 mudando sua pontuação;

Ele pediu transferência para um colégio de quinta categoria, esperando,
assim, garantir sua aprovação.

O deputado nasceu em Nova Luanda, uma pequena cidade do Ceará.

 reescrevendo-a, de modo a torná-la uma frase completa. 

Ele pediu transferência para um colégio de quinta categoria. Esperava,
assim, garantir sua aprovação.

O deputado nasceu em Nova Luanda. Esta é uma pequena cidade do
Ceará.

EXERCÍCIOS –  elimine  as  frases  fragmentadas,  combinando-as  com a
oração principal ou reescrevendo-as em frases completas:

1) Tivemos umas férias miseráveis. Porque choveu todos os dias.

2) Nos termos da decisão das fls. 105/106, indefere-se a liminar requerida.
Uma vez que ausentes os requisitos legais para a sua concessão.

3) O litisconsorte não se manifesta no feito (certidão à fl. 201). Apesar de
devidamente intimado, conforme fls. 117/118.

4) Trata-se de Mandado de Segurança. Visando a concessão de liminar
para  sustar  os  efeitos  da  antecipação  de  tutela.  Esta  determinou  a
reintegração do reclamante ao emprego, nos autos da ação trabalhista
nº  00713-2006-122-04-00-0.  Ação  que  tramita  perante  a  2ª  Vara  do
Trabalho de Rio Grande.



FRASES
SIAMESAS:

Outro erro primário são as frases siamesas — duas frases completas 
escritas como se fossem uma só. Este erro nasce, como o anterior, da 
incapacidade de determinar o que seja exatamente uma frase completa. 
Enquanto as frases fragmentadas separam o que não deveria ser separado, as
frases siamesas unem o que não deveria ser unido. 

* O doutor ficou desanimado teria de passar outra noite em claro.

* Aceitei de bom grado o emprego poderia pescar todos os dias.

Se colocarmos uma vírgula entre as frases, apenas atenuamos a gravidade do
erro:

* O doutor ficou desanimado, teria de passar outra noite em claro.

* Aceitei de bom grado o emprego, poderia pescar todos os dias.

COMO CORRIGIR

Há diversas maneiras de corrigir este problema:

a) separar as frases por ponto ou ponto-e-vírgula:

O doutor ficou desanimado; teria de passar outra noite em claro.

Aceitei de bom grado o emprego; poderia pescar todos os dias.

b) ligar as frases com uma conjunção coordenativa:

O doutor ficou desanimado, mas teria de passar outra noite em claro.

Poderia pescar todos os dias; consequentemente aceitei o emprego
de bom grado.

O  doutor  teria  de  passar  outra  noite  em  claro,  por  isso  ficou
desanimado.

c) transformar uma das frases em oração subordinada:

Como  teria  de  passar  outra  noite  em  claro,  o  doutor  ficou
desanimado.

Aceitei  o emprego de bom grado porque poderia pescar todos os
dias.



EXERCÍCIOS  –  elimine  as  frases  siamesas,  subordinando-as  à  oração
principal, transformando-as em frases completas ou unindo-as com uma
conjunção coordenativa:

1) Havia jacarés naquele açude, eu me lembro de ter visto alguns quando
era criança.

2) Nós escolhemos o dia muito bem, embora chovesse um pouquinho pela
manhã, o tempo se manteve seco e agradável.

3) Eu não acredito em superstições, aceitei a camisa 13.

4) Ele não podia receber visitas, estava muito doente.

5) O prefeito queria terminar com os cachorros da cidade, impôs pesadas
taxas sobre cada animal.

PARALELISMO:

O paralelismo é uma antiga convenção da linguagem escrita  que

consiste em apresentar idéias similares numa forma gramatical idêntica. Assim,

ele  ajuda  a  tornar  a  frase mais  clara,  ao  apresentar  elementos  da  mesma

hierarquia  e  função sintáticas  na mesma espécie  de construção gramatical;

uma  locução nominal deve estar paralela com outra  locução nominal; um

verbo,  com  outro  verbo;  uma  oração  reduzida  de  infinitivo com  outra

reduzida de infinitivo; e assim por diante.

a) * O professor mandou Jacinto fechar o livro    e    que pegasse uma folha
de papel.

b) * Em público, ele demonstra insociabilidade,  ser irritável,    desconfiança
e   não ter segurança.



COMO CORRIGIR

No primeiro exemplo, temos um predicado composto. No momento

em que dermos a ambos os predicados a mesma forma (os dois representados

ou por uma reduzida de infinitivo ou por uma oração desenvolvida), garantimos

a clareza da frase e sua correção gramatical.

a) O   professor   mandou   Jacinto    fechar o livro     e    pegar uma folha de
papel.
    O professor mandou que Jacinto fechasse o livro    e    pegasse uma folha
de papel.

No  segundo  exemplo,  temos  um  objeto  direto  composto.  Para  corrigi-lo,
devemos apresentar todos os seus elementos como locuções nominais.

b) Em público, ele demonstra insociabilidade,   irritabilidade,   desconfiança
e   insegurança.
    Em público, ele demonstra   ser insociável,         irritável,        desconfiado
e       inseguro.

FALSO
PARALELISMO:

Ocorrem, muitas vezes, situações em que acreditamos que a frase,
por apresentar paralelismo gramatical,  esteja perfeita, esquecendo que suas
idéias também devem estar paralelas. 

a) * Ela tem cabelos negros,  olhos azuis  e   muita inteligência.
b) * Ele é marceneiro,  pintor   e   alemão.

    (Não há, nestes casos, paralelismo semântico, embora haja sintático;
por isso ele é chamado de falso.)

COMO CORRIGIR

Nos exemplos acima, muita inteligência e alemão receberam o mesmo 

tratamento que os outros termos anteriores, como se fossem o terceiro item de uma 

série de elementos equivalentes. Devemos corrigir, retirando os terceiros elementos 

das séries e apresentando-os de forma não equivalente, como complemento de um 

outro verbo:

a) Ela tem cabelos negros, olhos azuis    e    é muito inteligente.

b) Ele é marceneiro,  pintor,  e   nasceu  na Alemanha.
     ou



     Ele é marceneiro,  pintor,  e, além disso,   é alemão,   como nós.

EXERCÍCIOS – Nas frases abaixo, você encontrará dois tipos de erros: (1)
elementos paralelos apresentados de forma não-paralela e (2) elementos
não-paralelos  apresentados  de  forma  paralela.  Reescreva-as
corretamente:

1) Na Europa, ele teve oportunidade de visitar Paris, Munique, Roma e sua
avó.

2) O que ele mais admira em seus comandados é competência, lealdade,
franqueza e não fumar.

3) Meu pai se submeteu a duas cirurgias: uma no coração e outra no Peru.

4) Ela  admirava  muito  os  franceses,  espanhóis,  ingleses  e  porcelana
chinesa.

5) Ela passa todo o seu tempo estudando ou nas compras.

6) As frases  são  difíceis  de  entender,  não  por  serem longas,  mas  são
obscuras.

7) Eu admiro castro Alves pelos ideais de sua poesia, mas não seu estilo.

8)  Espero que as provas permitam a vocês distinguirem morte intencional
e matar totalmente por acidente.

Além desses casos mais gerais, há dois casos específicos em que você deve
ter o maior cuidado em manter as estruturas paralelas:



1)  paralelismo  nas
correlações

Certas  expressões correlativas, como NÃO SÓ… MAS TAMBÉM,  TANTO…
COMO,   NEM… NEM,  OU… OU,  etc.  exigem que  os  elementos  por  elas
correlacionados estejam paralelos.

Ele não só mascava fumo, como também cuspia no chão.

Paula gostava tanto de remar quanto de velejar.

É frequente, porém, o erro de colocar o primeiro termo da expressão correlativa
fora da posição, rompendo — e de forma grosseira — o paralelismo.

5) * Ou você desconta o cheque na Central, ou na Agência Suburbana.

       b)  * Eu  não só  desconheço o moto de consertar este motor,  como
também o modo de desmontá-lo.

COMO CORRIGIR

a) Você desconta o cheque ou na Central, ou na Agência Suburbana.

b)  Eu  desconheço  não  só  o  moto  de  consertar  este  motor,  como
também o modo de desmontá-lo.

2) paralelismo do “e que”

Por óbvio, não poderíamos usar  e que numa frase que não contém nenhum
que anterior.

      * Ele é um homem de muita experiência e que tem grande popularidade
entre seus colegas.

COMO CORRIGIR

Ele é um homem de muita experiência,  que  tem grande popularidade entre
seus colegas.
Ele é um homem de muita experiência e tem grande popularidade entre seus
colegas.

EXERCÍCIOS  –  Nas  frases  abaixo,  corrija  os  erros  de  paralelismo
provenientes do deslocamento das correlativas:



1) Eu costumava ou encontrá-lo sentado à porta da frente, ou deitado na
rede do quintal.

2) Ou ele devia fazê-lo ou pedir-me para que o fizesse.

3) Não só ela era inteligente e bonita, mas rica também.

4) Ele era não só odiado, mas também sabia que o invejavam.

5) Não apenas seus chefes são espertos, mas também inescrupulosos.

6) Os  seres  vivos  do  planeta  nem  serão  destruídos,  nem  mudados
radicalmente.

OMISSÃO INDEVIDA DE ELEMENTOS:

As comparações devem ser muito mais completas e precisas na escrita do que
na fala. É possível — e desejável — omitir, numa comparação, os vocábulos do
segundo termo comparado já que estão presentes no primeiro.

Ela é mais avara do que ele é avaro.
Ela é mais avara do que ele. (Não há necessidade de repetir)

Temos tanto dinheiro quanto sua família tem dinheiro.
Temos tanto dinheiro quanto sua família. 

Frequentemente, contudo, outros vocábulos são omitidos além desses, criando
comparações erradas:

a) * O salário de um professor é mais baixo do que um médico.
b) * O gosto da pitanga é diferente do morango.

COMO CORRIGIR

Por  ter  havido  omissão  indevida  de  determinados  vocábulos,
estamos comparando elementos que não podem ser comparados: o salário de



um professor com um  médico,  e o  gosto da pitanga com o  morango.  Para
corrigir esse erro é necessário primeiro reconstruir toda a comparação original
e depois suprimir os vocábulos repetidos:

1. O salário de um professor é mais baixo do que o salário de um médico.
       O salário de um professor é mais baixo do que o de um médico.

2. O gosto da pitanga é diferente do gosto do morango.
       O gosto da pitanga é diferente do do morango.

COMPARAÇÕES DE UM SÓ ELEMENTO:

Você deve também evitar comparações de um só elemento. Esta
construção incompleta é muito comum na linguagem cotidiana, mas faz com
que a qualidade que está sendo comparado fique imprecisa para o ouvinte ou
leitor.  Talvez  seja  exatamente  por  isso  que  os  textos  de  propaganda
demonstrem tamanha preferência por esta construção.

1) * Seu discurso de ontem foi o maior sucesso.

2) * O filtro de cal radioativa elimina mais substâncias nocivas.

3) * OMO lava melhor.

COMO CORRIGIR

1. Seu discurso de ontem foi um grande sucesso.
      Seu discurso de ontem foi o maior sucesso de toda a sua carreira.

2. O filtro de cal radioativa elimina mais substâncias nocivas do cigarro do que
o de argila queimada.

3. OMO lava melhor do que os sabões da concorrência.
      ou
      OMO é o melhor de todos.

EXERCÍCIOS – Corrija os erros de comparação nas frases abaixo:

1) A textura da seda é bem diferente da lã.

2) A atitude de um gato em relação a seu dono não se compara a um
cachorro.



3) A iluminação elétrica é muito superior às velas.

4) Seu sorriso é muito mais amigável do que Matias.

5) O método de orientação utilizado pelas aves migratórias deve ser mais
ou menos como os pilotos.

6) As vantagens de morar numa cidade grande podem ser maiores que
morar no interior.

7) A comida que ela preparava era tão boa quanto o melhor restaurante de
Paris.

8) O impacto dos filmes norte-americanos sobre o público brasileiro é muito
maior que o cinema brasileiro sobre o público americano.

9) Os  ingredientes  utilizados  nos  cosméticos  mais  caros  muitas  vezes
custam o mesmo que os cosméticos mais baratos.

10)  O  equipamento  de  um  soldado  é  mais  pesado  do  que  qualquer
marinheiro.

OMISSÃO DA PALAVRA OUTRO:

Se aquilo que está sendo comparado fizer parte de um grupo ou classe, não
esqueça  de  usar  o  vocábulo  outro,  sob  pena  de  excluí-lo  do  grupo  a  que
pertence.

1. * Meu tio é mais moço do que os músicos da Orquestra.
2. * Aderbal  tem uma  média  mais  alta  do  que  a  de  qualquer  aluno  do
Colégio Esperança.



COMO CORRIGIR

1. Meu tio é mais moço do que os outros músicos da Orquestra.
2. Aderbal tem uma média mais alta do que a de qualquer outro aluno do 
Colégio Esperança.

COMPARAÇÃO MISTA:

Há um erro de comparação que surge quando tentamos incluir duas
comparações  na mesma afirmativa:

* Meu pai é tão forte, se não mais forte, do que o seu.

COMO CORRIGIR

Meu pai é tão forte quanto, se não mais forte do que o seu.

AMBIGUIDADE:

Ocorre ambiguidade, quando aparece mais de um significado numa
frase ou em parte dela.  Às vezes, essa ambiguidade é parcial,  e o leitor,  à
custa de um exame mais detalhado do contexto,  pode discernir  qual  era o
significado que o autor tinha em mente ao escrever a frase. Noutras, porém, é
impossível fazê-lo, e a frase está perdida. Você deve evitar qualquer espécie
de ambiguidade, esmo que, para tanto, seja obrigado a escrever frases mais
simples.

PROBLEMAS NA POSIÇÃO DO ADJUNTO ADVERBIAL:
1. * Vacas que comem junco frequentemente ficam doentes.

COMO CORRIGIR:

AMBIGUIDADE NAS ORAÇÕES ADJETIVAS:

2. * Roubaram a cadeira do gabinete em que eu costumava trabalhar.

COMO CORRIGIR:

AMBIGUIDADE COM ORAÇÕES REDUZIDAS:



3. * Pendurado no galho mais alto da goiabeira, o menino avistou um ninho de

marimbondos.

COMO CORRIGIR:

AMBIGUIDADE NO ANTECEDENTE DOS PRONOMES:

4. * Jorge disse a seu irmão que ele ia ganhar uma bicicleta no Natal.

COMO CORRIGIR:

EXERCÍCIOS – Reescreva as frases abaixo de modo a deixar claros seus
possíveis significados:

1) Ele enterrou os ossos que encontrou no porão.

2) Ela perdeu a chave do cofre de joias que tinha deixado em cima do
armário.

3) Sendo  um  simples  calouro  do  1º  ano,  Machado  de  Assis  pouco
significava para mim.

4) Ele saudou-me pelo primeiro nome e entregou-me um cheque, mas isso
não me surpreendeu.

5) Os invasores ocuparam o hotel depois que saímos com grande alarido.

6) Vimos um menino com um livro sem capa na chuva.

7) Os visitantes não podem falar com os prisioneiros até que eles tenham
sido cuidadosamente revistados.



8) Puseram  todos  os  presentes  embaixo  do  pinheirinho,  que  tínhamos
embrulhado na noite anterior.

9) Quando tentei tirar o cachorrinho do bebê, ele mordeu-me.

10) Assinei um contrato para auxiliá-lo no dia 15.
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