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Daniella
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Atividade do plantão
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa que contém uma coordenativa conclusiva:
Sérgio foi bom filho; logo será um bom pai.
Os meninos ora brigavam, ora brincavam.
Jaime trabalha depressa, contudo produz pouco.
Os cães mordem, não por maldade, mas por precisarem viver.
Adão comeu a maçã, e nossos dentes até hoje doem.

2. Verifique o código em evidência, empregando-o corretamente de acordo com os casos expressos pelas orações a
seguir:
A – coordenada aditiva
B – coordenada adversativa
C – coordenada alternativa
D – coordenada explicativa
E – coordenada conclusiva
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. ( )
Ou tentas se qualificar melhor, ou serás demitido. ( )
Conseguimos obter um ótimo resultado, pois nos esforçamos bastante. ( )
A garota não compareceu à aula porque estava doente. ( )
Viajamos muito e chegamos exaustos. ( )
Não vejo importância neste tema, portanto encerraremos a reunião. ( )
Não gosto de sua atitude, todavia não lhe trato mal.( )

3. Observe o seguinte excerto poético e em seguida atente-se para as questões que a ele se referem:
“As horas passam, os homens caem, a poesia fica” (Emílio Moura)
a. Estamos diante de um período, pois o mesmo é formado por várias orações. Como ele se denomina? E por quê?
b. As orações que o compõem são coordenadas sindéticas ou assindéticas? Justifique.
c. Reescreva os versos introduzindo as conjunções coordenadas que melhor se adequarem à ideia expressa.
4. O período composto por coordenação é retratado por orações que não mantêm dependência sintática entre elas,
isto é, somente são ligadas pelo uso da conjunção. Assim sendo, demonstre seu conhecimento elaborando uma
oração para cada modalidade solicitada:
a. Aditiva
b. Adversativa
c. Alternativa
d. Explicativa
e. Conclusiva
5. Analise as orações expostas e procure construir períodos compostos por coordenação utilizando-se de conectivos
apropriados. Atenha-se para as alterações que se fizerem necessárias:
a. Não me esforcei muito. Obtive um bom resultado.
b. Precisamos nos apressar. O voo já está quase partindo.
c. Ora tens uma opinião. Ora outra.

d. Não comparecemos à estreia do filme. Estávamos trabalhando.
e. O acidente foi terrível. Não houve vítimas fatais.
f. Mariana estuda. Mariana toca no coral de sua igreja.
6.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Classifique as orações coordenadas:
Não tenha receio, pois eu a protegerei.
Saía, mas evitava a Rua do Ouvidor.
Ou você fala com ele agora, ou espera que ele o chame.
As árvores balançam, logo está ventando.
Fique quieto, pois está incomodando.
Volte logo, que já é tarde.
Comprei o protetor solar e fui à praia.
Ambos se amavam, contudo não se falavam.
Vá correndo, pois o trem parte em meia hora.
O dia está agradável, logo devemos aproveitá-lo.
Não deixe de comparecer, pois a festa será animada.
A doença vem a cavalo e volta a pé.
As pessoas não se mexiam nem falavam.
Os livros não somente instruem, mas também divertem.
A espada vence, mas não convence.

