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Atividades do plantão
1. 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.
2. 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.
3. Classifique as conjunções coordenadas conforme o código abaixo:
( 1 ) coordenada aditiva
( 2 ) coordenada adversativa
( 3 ) coordenada alternativa
( 4 ) coordenada explicativa
( 5 ) coordenada conclusiva
a) Gosto muito de dançar, pois faço “jazz”desde pequenina. (
)
b) Recebeu a bola, driblou o adversário e chutou para o gol. (
)
c) Acendeu o “abat-jour”, guardou os chinelos e deitou-se. (
)
d) Não se desespere, que estaremos a seu lado sempre. (
)
e) Ele estudou bastante; deve, pois, passar no próximo vestibular. (
)
f) Está faltando água nas represas, por conseguinte haverá racionamento de energia. (
g) Não me abandone, ou eu sou capaz de morrer. (
)
h) Não é gulodice, nem egoísmo de criança. (
)
i) Ela não só chorava, como também rasgava as cartas com desespero. (
)
j) Choveu muito na região sudeste; no entanto, o rodízio de água começará amanhã. (

)

)

4. Leia as orações dos itens a seguir, observando o tipo de relação semântica existente entre elas. Depois
reescreva-as, ligando-as por meio de uma conjunção coordenativa que dê coerência ao período.
a. Coma sempre verduras e frutas. Elas contêm muitas vitaminas.
b. Provavelmente vai chover. O céu está nublado.
c. Você lê jornais. Você assiste ao noticiário na TV. Não fique sem informações.
d. Não sei o motivo da discussão. Não dou palpite.

