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Atividades do plantão
1. Sublinhe os verbos, faça um círculo nas conjunções e informe o número de orações que a frase contém.
a. Todos aguardavam ansiosos o brilho do cometa Halley, mas ele não se expôs facilmente.
b. A migração nordestina e o êxodo rural são dois grandes problemas brasileiros.
c. A solidão lhe trazia angústia e rancor.
d. Alguns convidados já se retiravam quando cheguei à festa.
e. Nós estudaremos a matéria se houver tempo.
f. Minha irmã é alta e magra.
g. O balão subiu e desapareceu no céu.
2. Sobre as frases do exercício anterior, informe se a conjunção liga orações ou termos de uma mesma oração.
3. Identifique e classifique as conjunções coordenativas dos períodos abaixo.
a. Ora xingava a mãe do juiz, ora reclamava dos jogadores.
b. O pai procurou o filho e humildemente pediu-lhe desculpas.
c. Não corra, que é perigoso.
d. O professor não só veio como vai dar prova.
e. Ele foi eleito, porém suas loucuras não tinham o apoio da população.
f. O vigário era muito festeiro; logo, qualquer pipoca estourada o atraía.
g. Os preços das verduras estão altos; diminuiremos, portanto, o seu consumo.
h. Esperei-a; ela, porém, não veio.
i. Aceitarás minha sugestão, ou darás outra?
j. Estudem, porque em breve farão uma prova.
4. Identifique o “pois” como conjunção coordenativa explicativa ou conclusiva.
a. Deitei-me cedo, pois estava muito cansado.
b. O político não agiu com lealdade; perdeu, pois, na disputa pela reeleição.
c. O aluno não estudou o suficiente; ficou, pois, reprovado.
d. As mulheres entendem de economia, pois são elas as responsáveis pela organização do orçamento familiar.
5. Identifique e classifique as conjunções subordinativas dos seguintes períodos.
a. O voo era impossível, já que não havia piloto disponível.
b. O rádio anunciava o terremoto, enquanto a cidade ainda não sentia nenhum tremor.
c. Nós venderemos o apartamento, caso você encontre outro melhor.
d. Embora soubéssemos o final, lemos a obra com atenção.
e. Preparamo-nos bastante para que a discussão, em classe, sobre o significado da reforma agrária fosse bem
esclarecedora.
f. Se a televisão não apresentasse tanto filme enlatado, o seu nível seria melhor.
g. Quando ela acordou, os lençóis estavam molhados por causa da febre.
h. Tamanho era o medo, que a mulher teve de fazer queixa contra o marido.
i. Quanto mais a criança chorava, mais o pai ia perdendo a paciência.
j. O coração envelhece como os outros músculos.
k. Segundo noticiou o jornal, aquele ilustre homem não pagará pelo crime cometido.

