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Atividades do plantão
1. 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 acontecera aquela miséria, temia passar ali.
d) Tomavam-lhe o gado de graça e ainda inventavam juro.
e) Não podia dizer em voz alta que aquilo era um furto, mas era.
2. “Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de D. Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade: era
uma compensação”. Há neste período uma oração coordenada sindética adversativa que é ao mesmo tempo
principal em relação a uma subordinada substantiva objetiva direta.
a) Qual é essa oração coordenada sindética adversativa que é também principal?
b) Qual a sua oração subordinada substantiva objetiva direta?
3. Por definição, oração coordenada que seja desprovida de conectivo é denominada assindética. Observando-se
os períodos seguintes:
I – Não caía um galho, não balançava uma folha
II – O filho chegou, a filha saiu, mas a mãe nem notou.
III – O fiscal deu o sinal, os candidatos entregaram a prova. Acabara o exame.
Nota-se que existe coordenação assindética em:
a) I apenas.
b) II apenas.
c) III apenas.
d) I, II e III.
e) Nenhum deles.
4.

CONFRONTO
Bateu Amor à porta da Loucura.
“Deixa-me entrar – pediu – sou teu irmão
Só tu me limparás da lama escura
A que me conduziu minha paixão.”
A Loucura desdenha recebê-lo,
Sabendo quanto Amor vive de engano,
Mas estarrece de surpresa ao vê-lo,
De humano que era, assim tão inumano.
Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a correta classificação das orações em negrito na
segunda estrofe.
a) Oração subordinada adverbial proporcional, reduzida de gerúndio/ oração principal.
b) Oração coordenada assindética / oração coordenada sindética adversativa.
c) Oração subordinada adverbial causal, reduzida de gerúndio / oração coordenada sindética adversativa.
d) Oração coordenada sindética explicativa, reduzida de gerúndio / oração coordenada sindética aditiva.
e) Oração subordinada adverbial causal, reduzida de gerúndio / oração subordinada adverbial concessiva.

5. Dentre dos períodos transcritos, um é composto por coordenação e contém uma oração coordenada sindética
adversativa. Assinalar a alternativa correspondente a este período.
a) A frustação cresce e a desesperança não cede.
b) O que dizer sem resvalar para o pessimismo, 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.
6. “Hungria, Holanda e Camarões não tinham grande tradição, e assombravam o mundo”. Essa frase não terá seu
sentido alterado se substituir o “e” em negrito por:
a) Assim como.
b) Ao passo que.
c) Caso em que.
d) Portanto.
e) No entanto.
7. A opção incorreta sobre as orações do período.
Eu não conheço o assunto mas arriscaria o palpite de que nenhum país do mundo contém mais água doce do
que o Brasil assinale a existência de:
a) Quatro orações.
b) Três orações.
c) Uma oração coordenada sindética.
d) Uma oração completiva nominal.
e) Uma oração subordinada adverbial.
8. Só há orações coordenadas em:
a) Faltou vinho em um casamento, e deu à água que corre a cor e o gosto 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 secava as feridas.
e) Todas essas respostas seriam impressionantes, e os evangelistas as consignariam respeitosamente em
suas crônicas.
9. Por definição, oração coordenada que se prende à anterior por conectivo é denominada sindética e é
classificada pelo nome da conjunção coordenativa 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.
10. Em: “Ela foi atropelada, e não saiu ferida”, a oração destacada é coordenada sindética.
a) Aditiva.
b) Adversativa.
c) Conclusiva.
d) Explicativa.
e) Alternativa.
11. Assinale a alternativa em que está correta a análise de ambos os períodos:
I – Recorrera ao porco magro que não queria engordar no chiqueiro.
II – Foi até a esquina, tomou fôlego.

a) O primeiro período é composto por subordinada, possui uma oração subordinada substantiva subjetiva e o
segundo período é composto por coordenação.
b) O primeiro período é composto por subordinação, possui uma oração subordinada adjetiva restritiva e o
segundo período é composto por coordenação.
c) O primeiro período é composto por coordenação em que todas as orações são assindéticas e o segundo
período é composto por subordinação.
d) O primeiro período é composto por coordenação e o segundo período é composto por coordenação, sendo
todas as suas orações sindéticas.
e) O primeiro período é composto por subordinação e o segundo período é composto por coordenação, sendo
todas as suas orações sindéticas.
12. “Podem acusar-me: estou com a consciência tranquila”. Os dois pontos (:) do período poderiam ser substituídos
por vírgulas, explicando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção.
a) Portanto.
b) E.
c) Como.
d) Pois.
e) Embora.
13. Classifique as orações:
a) A carreira de tal modo se tornou vertiginosa, que me atrevi a interrogá-lo.
b) Sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade por saber se valia alguma coisa.
c) Mas, por menos curioso que seja...
d) Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio destino.
e) ...e lhe disse que a viagem parecia sem destino.
14. No período: “Paredes ficaram tortas, animais enlouqueceram e as plantas caíram”, temos:
a) Duas orações coordenadas assindéticas e uma oração subordinada substantiva.
b) Três orações subordinadas substantivas.
c) Três orações coordenadas.
d) Quatro orações.
e) Uma oração principal e duas orações subordinadas.
15. Classifique as orações coordenadas:
a) Seu projeto já é bom, mas a realização será melhor.
b) Não sei de nada, nem conheço as pessoas.
c) Cláudia é irrequieta, todavia tem bom coração.
d) Ou muito me engano, ou escrevi uma carta inútil.
e) Não tenho tempo para ouvi-lo: logo, ele ficará aborrecido.
f) Leio muito, pois quero instruir-me.
g) Os tolos nos incomodam, os velhacos nos prejudicam.
h) Não chore ainda não, que eu tenho um violão...

