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Atividade do plantão
1 No período: "A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um fartum
acre de sabão ordinário." temos, respectivamente, as seguintes orações:
a) principal, subordinada adjetiva explicativa, coordenada sindética aditiva.
b) inicial, subordinada adjetiva explicativa, coordenada sindética aditiva.
c) principal, subordinada substantiva completiva nominal, coordenada sindética aditiva.
d) inicial, coordenada sindética explicativa, coordenada sindética aditiva.
e) principal, subordinada adjetiva explicativa, subordinada adverbial causal.
2 Dentre os períodos transcritos abaixo, um é composto por coordenação e contém uma oração coordenada
sindética adversativa. Assinalar a alternativa correspondente a esse período.
a) A frustração cresce e a desesperança não cede.
b) O que dizer sem resvalar para o pessimismo, a crítica pungente ou a auto-absolvição?
c) É também ocioso pensar que nós, da tal elite, temos riqueza suficiente para distribuir.
d) Sejamos francos.
e) Em termos mundiais somos irrelevantes como potência econômica, mas ao mesmo tempo extremamente
representativos como população.
3 "Anteontem aconteceu o que era inevitável, mas nos encantou como se fosse inesperado: meu pé de milho
pendoou." (Rubem Braga)
A oração a que pertence o verbo encantar é introduzida pela conjunção mas, o que a torna coordenada; por
outro lado, o pronome relativo que faz dela uma subordinada. Como você pode explicar essa dualidade?
4 Assinale a alternativa correspondente à frase em que ocorre uso incorreto de conjunção.
a) O homem criou a máquina para facilitar sua vida, e contudo ela correspondeu a essa expectativa.
b) Diga-lhe que abra logo a porta, que eu estou com pressa.
c) Ele tinha todas as condições para representar bem os colegas; nem todos lhe reconheciam os méritos,
porém.
d) O problema é que ainda não se sabe se ele agiu conforme as normas da empresa.
e) Ao perceber o que tinham feito com seus livros, gritou que parecia um louco.
5 No período:
"Meyer, que estava sentado na soleira da porta com as compridas pernas encolhidas, ergueu-se
precipitadamente ao avistar Cirino e correu ao seu encontro", temos, respectivamente, as seguintes orações:
a) principal, subordinada adjetiva explicativa, subordinada adverbial reduzida, coordenada sindética aditiva.
b) inicial, subordinada adjetiva restritiva, principal, coordenada sindética aditiva.
c) principal, subordinada substantiva completiva nominal, subordinada adverbial temporal, coordenada
sindética aditiva.
d) inicial, coordenada sindética explicativa, coordenada assindética, coordenada sindética aditiva.
e) principal, subordinada adjetiva explicativa, coordenada assindética, coordenada sindética aditiva.
6 Na organização do período composto, podem ocorrer dois processos: a coordenação e a subordinação.
a) Explique esses dois processos.
b) Analise o período composto que transcrevemos, dividindo suas orações e classificando-as.
"Dentro dele um desejo abre-se em flor e cresce e ele pensa ao sentir esses sonhos ignotos, que a alma é
como uma planta..."

7 "Mauro não estudou nada e foi aprovado”. Apesar do e, normalmente aditivo, a oração sublinhada é:
a) adversativa,
b) conclusiva.
c) explicativa.
d) alternativa.
e) causal.
8
I. Foi às Olimpíadas, mas perdi o ano na escola.
II. Perdeu o emprego, mas passou três meses na Europa.
III. Todos ficaram apreensivos, mas a responsabilidade era grande.
A conjunção “mas” introduz orações coordenadas adversativas que podem apresentar, no entanto, ideias ou
valores diferentes. Em I. II. e III há, respectivamente, ideia ou valor de:
a) compensação, justificativa, contraste.
b) compensação, compensação, justificativa.
c) não-compensação, não-compensação, objeção.
c) não-compensação, compensação, justificativa.
e) comparação, objeção, compensação.
9 Assinalar a alternativa que apresenta orações de mesma classificação que as deste período: "Não se descobriu o
erro, e Fabiano perdeu os estribos".
a) Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano.
b) Foi até a esquina, parou, tomou fôlego.
c) Depois que aconteceu aquela miséria, temia passar ali.
d) Tomavam-lhe o gado quase de graça ainda inventavam juro.
e) Não podia dizer em voz alta que aquilo era um furto, mas era.
10 Chamando de :
1. o período composto por coordenação sindética.
2. o período composto por coordenação assindética, assinale a alternativa correta.
a) Colhemos frutos, jogamos bola. (1)
b) Bem depressa chegou o trem: despedimo-nos sem demora. (1)
c) Os dois anos de serviço acabaram em 1855, e o escravo ficou livre, mas continuou o
ofício. (1)
d) Dormi tarde, mas acordei cedo. (2)
e) Fui bem em Física, mas não acertei nada de Química. (2)
11 "Sem dúvida as árvores se despojaram e enegreceram, o (açude estancou), as porteiras dos currais se abriram,
inúteis." (Graciliano Ramos)
Classifique sintaticamente a oração destacada.
a) coordenada sindética aditiva
b) coordenada sindética adversativa
c) coordenada sindética conclusiva
d) coordenada assindética
12 Por definição, oração coordenada que seja desprovida de conectivo e denominada assindética. Observando os
períodos seguintes:
1. Não caía um galho, não balançava uma folha.
2. O filho chegou, a filha saiu, mas a mãe nem notou.

3. O fiscal deu o sinal, os candidatos entregaram a prova. Acabara o exame.
Nota-se que existe coordenação assindética:
a) apenas em 1.
b) apenas em 2.
c) apenas em 3.
d) em 1, 2, 3.
e) em nenhum deles.
13 No seguinte período: "Choveu durante a noite, (porque as ruas estão molhadas).", a oração destacada é:
a) subordinada adverbial consecutiva.
b) coordenada sindética explicativa.
c) subordinada adverbial causal.
d) coordenada sindética conclusiva.
e) subordinada adverbial concessiva.
14 Por definição, "oração coordenada que se prende a anterior por conectivo é denominada sindética e classificada
pelo nome da conjunção que a encabeça". Assinale a alternativa em que aparece uma coordenada sindética
explicativa, conforme a definição.
a) A casaca dele estava remendada mas estava limpa.
b) Ambos se amavam, contudo não se falavam.
c) Todo mundo trabalhando: ou varrendo o chão ou lavando as vidraças.
d) Chora, que lágrimas lavam a dor.
e) O time ora atacava, ora defendia e no placar aparecia o resultado favorável.
15 Só há oracões coordenadas em:
a) "Faltou vinho em um casamento, e deu à água que corre a cor e o qosto do vinho."
b) "As ondas aplacavam-se a um gesto seu; os peixes, que se recusavam a Pedro, enchiam a rede que Jesus
mandara lançar."
c) "Uma noite, perante os discípulos turbados, caminhou lisamente sobre o mar, como nós outros pisamos o chão."
d) "Acalmou possessos. Fez andar paralíticos. A leprosos sacava as feridas."
e) "Todas essas respostas seriam impressionantes, e os evangelistas as consignariam respeitosamente em suas
crônicas."

