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Atividades do plantão
1. 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. (
)

2.
a.
b.
c.
d.
e.

Assinale a alternativa que contém uma coordenativa conclusiva. Em seguida, classifique as outras orações.
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.

3. Observe o seguinte excerto poético e em seguida atente-se para a questão que a ele se refere:
“As horas passam, os homens caem, a poesia fica” (Emílio Moura)
As orações que o compõem são coordenadas sindéticas ou assindéticas? Justifique.
4. Classifique as orações coordenadas sindéticas em destaque.
a. Ou galopa ou sai da estrada. (Refrão gaúcho)
b. Os operários protestam, reclamam e exigem explicações.
c. Decerto choveu nas cabeceiras do rio, porque o caudal avolumou-se muito, hoje.
d. Os argumentos sobre os malefícios da poluição não os abalam nem comovem.
e. O homem depende do solo e da flora; deve, pois, preservá-Ios.
f.

"O navio deve estar mesmo afundando, pois os ratos já começaram a abandoná-Io." (Érico Veríssimo)

g. Seremos vencedores ou iremos provar o amargor da derrota?
h. O rio ora se estreitava, ora se alargava caprichosamente.
i.

Mônica não era uma beldade, contudo impunha-se pela sua simpatia.

5. Identifique as conjunções dos períodos abaixo e classifique-as.
a. Zé Brasil trabalhou muito, porém foi despedido.
b. Minhas plantas não sobrevivem, pois não consigo matar as formigas.
c. Ele não tem assistência médica; logo sofre de muitas doenças.
d. Fique aqui, porque o coronel Tatuíra já vem e vai querer falar com você.
6. Relacione as colunas:
a. Tentou matar as formigas, mas não conseguiu.
b. Ele não sabia se trabalhava ou se tentava matar as formigas.
c. Ele queria ter uma casa e plantar uma horta.
d. Era chamado de vadio, pois trabalhava pouco.
e. Ele trabalhava pouco; logo era chamado de vadio.
(
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(
(
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) relação de conclusão
) relação de contraste, adversidade
) relação de confirmação ou explicação
) relação de alternância
) relação de acréscimo.

7. Classifique as orações em destaque:
a. Não só estudou, mas também trabalhou.
b. Choveu, pois eu me molhei.
c. O relógio é de ouro; não enferruja, pois.
d. Sai às dez, voltei às dez e meia.
e. Venha logo, pois está chovendo.
f.

Sinhá Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou.” (Graciliano Ramos)

g. Ora chove, ora faz calor.
h. Não havia necessidade, todavia insistiu em chamar o técnico.
i.

Muita gente estava doente, mas ninguém faltou à reunião.

