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CONJUNÇÕES – EXERCÍCIO DE APROFUNDAMENTO 

 

Proceda como no exercício visto anteriormente, desta vez em relação às conjunções subordinativas 

adverbiais: 

 

1. A capsula do satélite será recuperada, caso a experiência seja exitosa. 

2. A fumaça era tanta que eu mal podia abrir os olhos. 

3. À medida que o avião subia, meu coração disparava. 

4. À medida que se vive, mais se aprende. 

5. A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. 

6. À proporção que avançávamos, as casas iam rareando. 

7. Admirava-o muito, conquanto não o conhecesse pessoalmente. 

8. Agora que estais de férias, que pretendeis fazer? 

9. Ainda assim, não andei tão depressa que amarrotassem as calças. 

10. Ajudava-os em tudo, sem que isso fosse minha obrigação. 

11. Aproximei-me dele a fim de que pudesse me ouvir melhor. 

12. As notícias de casa eram boas, de maneira que pude prolongar minha viagem. 

13. Caso tenha pago a conta, desconsidere este aviso. 

14. Certamente irei, a menos que chova. 

15. Certos cantores justificam mais do que cantam. 

16. Como a flor se abre ao sol, assim meu coração se abriu ao seu sorriso. 

17. Como diz o povo, tristezas não pagam dívidas. 

18. Como ele estava armado, ninguém ousou reagir. 

19. Como ninguém fazia nada, tomei uma decisão. 

20. Conquanto fosse inexperiente, era muito dedicada e atenta. 

21. Consoante opinam alguns, a História se repete. 

22. Cumpriremos nosso dever, ainda que todos nos critiquem. 

23. De tal sorte a cidade crescera, que eu não a reconhecia mais. 

24. Digo essas coisas por alto, segundo as ouvi narrar anos depois. 

25. Ela me reconheceu assim que lhe dirigi a palavra. 



26. Ela o atraía irresistivelmente, como o ímã atrai o ferro. 

27. Ele voltou para casa como quem vai para a prisão. 

28. Em que pesem as negativas do acusado, o juiz o sentenciou à prisão. 

29. Embora não tivesse informações seguras, arriscou uma opinião. 

30. Enquanto foi rico, todos o procuravam. 

31. Faltou à reunião, visto que estava doente. 

32. Fazia tanto frio, que meus dedos estavam endurecidos. 

33. Fique, nem que seja alguns minutos. 

34. Fiz-lhe sinal que se calasse. 

35. Mal chegamos ao local, vimos toda a extensão da catástrofe. 

36. Não podia fitá-la sem que desatasse a rir. 

37. Não vão a uma festa que não voltem bêbados. 

38. Nem que a gente quisesse, conseguiria esquecer. 

39. O convite era tentador demais para que ele o recusasse. 

40. O futuro se nos oculta para que possamos imaginá-lo. 

41. O homem age conforme pensa. 

42. O jornal, como sabemos, é um grande veículo de comunicação. 

43. O pobre homem bebia que era uma lástima. 

44. O valor do salário vai diminuindo ao passo que os preços sobem. 

45. Ontem estive doente, de sorte que não saí de casa. 

46. Oreis, porque não caiais em tentação. 

47. Os cavalos iam à toda, como se mil demônios os esporeassem. 

48. Os louvores, pequenos que sejam, são ouvidos com agrado. 

49. Quando os tiranos caem, os povos se levantam. 

50. Quando quer se perder, formiga cria asas. 

51. Quanto maior for a altura, maior será o tombo. 

52. Quanto menos te esforçares, mais te arrependerás. 

53. Relatei o fato como os ouvi. 

54. Se o conhecesses, não o condenarias. 

55. Sempre que vou à cidade, passo pelas livrarias. 

56. Todas as vezes que agredimos a natureza, ela se volta contra nós. 

57. Um deles falava, enquanto os outros ouviam atentamente. 

58. Velho que sou, não entendo mais essas modas. 

59. Vim hoje, conforme havíamos combinado. 

60. Você pode ir, contato que volte cedo. 

 


