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Orientações: Só serão aceitas as atividades feitas por completo e de acordo com o que foi pedido nos enunciados. Todos os exercícios deverão ser resolvidos no 

caderno. A perda desta lista implicará em perda de pontuação no portfólio. 

 

Atividade 01 

 

 

1) Leia estes versos: 

“As horas passam, os homens caem, a poesia fica”. (Emílio Moura)” 

 

a) Por que as três orações que constituem esse período se classificam como coordenadas? 

b) Elas são coordenadas sindéticas ou assindética? Justifique. 

c) Reescreva os versos, introduzindo conjunções entre as orações, de tal forma que a relação entre a primeira e a segunda seja de adição e entre a segunda 

e a terceira seja de oposição. 

d) Classifique as orações do período que serve de resposta ao item “C”. 

 

2) Considere este período composto: 

 

O lugar é muito bonito, por isso poucas pessoas o visitam. 

 

 

a) Explique por que a conjunção “por isso” não está estabelecendo uma relação lógica adequada entre as duas orações. 

b) Reescreva o período inicial, mantendo nele a conjunção “por isso” e fazendo as alterações necessárias, de modo a dar-lhe sentido lógico. 

c) Reescreva o período inicial, trocando a conjunção por outra que dê sentido lógico à frase. 

 

Atividade 02 

 

1) Dadas as orações a seguir, faça o que se propõe: 

 

 Os dias já eram quentes. 

 A água do mar ainda estava muito fria. 

 As praias permaneciam desertas. 

 

a) Usando conjunções adequadas ao sentido e sem alterar a ordem em que elas se apresentam, reúna-as em um período composto por coordenação. 

b) Classifique as orações do período que serve de resposta ao item “A”. 

 

 

Atividade 03 

 

1) Separe e classifique as orações dos períodos abaixo. 
 

a) Um número cada vez maior de animais de estimação contrai câncer e poucos veterinários oferecem tratamento para a doença. 

b) A fumaça do cigarro faz mal, também, às pessoas não-fumantes e prejudica a saúde dos animais domésticos. 
c) A constituição brasileira assegura direitos iguais a todos os cidadãos, entretanto isso não ocorre de fato: ora as mulheres recebem salários inferiores aos 

dos homens, ora os negros são inferiorizados. 

d) O velho ônibus esperava o embarque dos alunos, a maioria chegou atrasada, logo, o motorista irritou-se. 
e) As revistas semanais contavam a história do jovem assaltante, mas não denunciavam a sua ligação com os policiais. 

f) Houve medidas econômicas muito radicais, por conseguinte não agradaram à população. 

g) Trabalhou muito, portanto estava cansado. 
 

 

Atividade. 4 – pp. 9 e 10 

Atividade 5 – pp. 10 e 11 

Atividade 6 – p. 12 

Atividade 7 – pp. 14 e 15 

Atividade. 8 – pp. 18 e 19 

Atividade 9 – pág. 21 

Atividade 10 – pp. 24 e 25 

Atividade 11 – pp.26, 27 e 28 

Atividade 13 – pp.29 e 30 

 

 

Atividade 14 

 

 

1) Ache os verbos, reescreva as orações subordinada adverbiais (somente as subordinadas) e classifique-as. 

 
a) A euforia da mãe era maior que a do filho vitorioso. 

b) Todos compraram o jornal porque ele trazia a lista dos aprovados. 

c) Como estivesse agitado, quebrou o copo e o prato. 
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d) Eu andava tão faminta como se não comesse há dias.  

e) “Embora lhes custe acreditar, o visconde, em pessoa, tinha a sua taberna no centro da vila.” (Fernando Namora)  

f) Se acabasse com aquelas fofocas, eu acreditaria na sua discrição.  
g) Caminhavam cabisbaixos os dois irmãos como se carregassem a maior tristeza do mundo.  

h) “Embora fosse talvez o estudante mais pobre, tomei a defesa dos fidalgotes.” Jurandir Ferreira  

i) Os mendigos foram encaminhados ao albergue a fim de que ficassem protegidos do frio intenso.  
j) Quando tocou a campainha, sentiu logo os passos pelo corredor.  

k) Ventou tanto que as telhas caíram.  

l) Se não somos donos de nós mesmos, então quem será?  
m) À medida que íamos falando, mais o diretor se sentia envaidecido.  

n) Tudo saiu conforme o previsto.  

o) Visto que houvesse carência de informações, quase se desconheciam os riscos provocados pelas usinas nucleares.  
p) Assim que deu o sinal, os alunos saíram para o pátio.  

q) A mulher trabalhava todos os dias para que os filhos estudassem.  

r) Eu entendi o significado do filme quando ouvi sua explicação.  
s) Minha avó tricotava na cadeira de balanço enquanto os netos brincavam com os coloridos novelos de lã.  

t) O casal adiou a data do casamento conforme o pedido dos pais.  

u) O delegado não deixou o plantão porque pressentia a rebelião dos presos.  
v) O pai saiu triste de casa como quem não voltaria mais.  

w) Embora toda a Europa estivesse assustada, as grandes potências continuavam construindo usinas nucleares.  

 
 

Atividades 15 e 16 

 

 

1) Considere este título de reportagem de jornal: 

 

Homens dizem que só pensariam em sexo se fossem mulheres. 

 
A ordenação sintática inadequada dessa frase possibilita entender que, segundo os homens: 

I – Eles não pensam em sexo; caso fossem mulheres, pensariam. 

II – Se eles fossem mulheres; sexo seria única coisa em que pensariam. 
 

Em relação a essa frase, faça o seguinte: 

a) Alterando apenas o posicionamento da oração adverbial, reescreva o período de modo que fique claro o sentido I. 
b) Faça o mesmo, de modo que fique claro o sentido II. 

c) Alterando apenas a posição da palavra só, obtenha o sentido I. 

d) Faça o mesmo para obter o sentido II. 
 

 

2) Leia este trecho de notícia: 

 

“A escalada da violência, como acontece a cada eleição, voltou a ser tema das campanhas aos governos estaduais” 

 
a) Identifique a oração subordinada adverbial e indique a circunstância que ela exprime. 

b) O posicionamento inadequado da oração adverbial gera, nesse período, um problema de sentido. Explique qual é esse problema. 

c) Reescreva o período alterando-lhe a organização sintática, de modo a eliminar o problema referido em b. 
 

3) Leia este trecho de texto: 

 
“Dos dinossauros só sobraram os ossos. Os animais mais poderosos a andar sobre a nossa terra desapareceram. Força e tamanho lhe foram inúteis. 

Se tivéssemos sido seus contemporâneos, não teríamos suspeitado que um fim tão abrupto os aguardava. Porque também nós compartilharíamos da crença de 

que os maiores e mais fortes sobreviverão. 
Mas a verdade é bem diferente. As lagartixas, parentas subdesenvolvidas dos dinossauros, escaparam ilesas e assistiram, solenes, aos funerais dos primos 

fortes. Sobreviveram não a despeito de serem pequenas e frágeis, mas porque são pequenas e frágeis. Como refeição bastam-lhe umas poucas moscas e a vida 

continua. Com os dinossauros as coisas eram diferentes. Bocas enormes, estômagos descomunais [..]”. Rubem Alves.A gestação do futuro. Campinas, 
Papirus, 1986. 

 

 
a) Segundo o texto, em que condição não suspeitaríamos que os dinossauros se extinguiriam  repentinamente? 

b) Classifique a oração que serve de resposta ao item anterior. 

c) No terceiro parágrafo, ao explicar a sobrevivência das lagartixas, o autor emprega uma expressão concessiva: “ a despeito de “. Com isso, ele deixa 
claro que, em princípio, era de se esperar que ocorresse um outro fato com as lagartixas. Qual? Por quê? 

d) Transcreva e classifique a oração que expressa o motivo da sobrevivência das lagartixas. 

 


