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Atividades do plantão
1. Complete as orações seguintes com uma conjunção subordinativa adequada.
a. Os novos candidatos seriam admitidos _______ tivessem encaminhado, em tempo hábil, os documentos
exigidos para a inscrição.
b. O novo carro passou por todos os testes, em vários departamentos especializados, ___________estabelecem
as normas de qualidade.
c. ____________seja complexa e trabalhosa a pesquisa, não desanimaremos.
d. ____________temos tempo, façamos o bem.
e. Não pudemos concluir nenhum acordo, _____________os demais herdeiros pretendiam ludibriar-nos.
f. ____________os problemas se agravaram, recorremos aos serviços de um perito que nos ajudasse.
g. ____________as vendas aumentavam, o otimismo tomava conta dos criadores do novo esquema de promoção.
h. ____________ainda não se delineou nenhum plano concreto, convém aguardar por algum tempo.
i. Os acontecimentos se agravaram ____________perdemos a perspectiva de julgá-los com segurança.
j. ____________a Diretoria da empresa tenha outros planos a nosso respeito, tudo leva a crer que seremos
transferidos para Manaus.
k. O cliente me pareceu convencido das qualidades do novo carro, _____________revelasse sua predileção por
um veículo mais barato.
l. ____________o cliente retorne, deves tentar convencê-lo de que o barato sai quase sempre mais caro.
m. ____________o cliente retornar, será mais fácil convencê-lo de que a compra do novo carro é bom negócio.
n. Você poderá oferecer a máquina por preço inferior, ____________a transação continue vantajosa para a firma.
o. Eram tantos os candidatos, que as provas foram suspensas, ____________fosse encontrado outro local mais
amplo.
p. ____________assumiu o comando do novo plano de vendas, o supervisor convocou os diretores das novas
filiais.
q. Conseguiu vencer na vida, ____________sempre se mostrou competente em todos os negócios.
r. ____________era, no momento, imprescindível, não foi dispensado, _____________fosse onerosa sua
permanência.
s. O capitão só deixará o navio, ______________todos os tripulantes estiverem em terra, salvos.
t. Não conseguia convencer o cliente, ______________argumentasse e acenasse com vantagens.
2. Classifique as conjunções presentes nas frases abaixo:
a. Hoje estou com um humor péssimo, porque briguei com mamãe.
b. Quando acordei, minha bolsa havia sumido.
c. Conforme eu já sabia, tirei nota baixa.
d. Ainda que eu sofra, não voltarei.
e. Caso você saia, feche a porta.
f.

Estudei o assunto, mas não entendi nada.

g. Li e reli o livro.
h. Ou você me engana ou não está maduro.

i.

Não só se atrasou, mas também esqueceu o trabalho de português.

j.

À proporção que estuda, mais aprende.

3. Em: “... ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas...” a partícula “como” expressa uma ideia
de:
a) causa
b) explicação
c) conclusão
d) proporção
e) comparação
4. “Entrando na faculdade, procurarei emprego”, oração sublinhada pode indicar uma idéia de:
a) concessão
b) oposição
c) condição
d) lugar
e) consequência
5. Assinale a sequência de conjunções que estabelecem, entre as orações de cada item, uma correta relação de
sentido.
1. Correu demais, ... caiu.
2. Dormiu mal, ... os sonhos não o deixaram em paz.
3. A matéria perece, ... a alma é imortal.
4. Leu o livro, ... é capaz de descrever as personagens com detalhes.
5. Guarde seus pertences, ... podem servir mais tarde.
a) porque, todavia, portanto, logo, entretanto
b) por isso, porque, mas, portanto, que
c) logo, porém, pois, porque, mas
d) porém, pois, logo, todavia, porque
e) entretanto, que, porque, pois, portanto
6. Reúna as três orações seguintes em um período composto por coordenação, usando conjunções adequadas.
Os dias já eram quentes.
A água do mar ainda estava fria.
As praias permaneciam desertas.

