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9º

Atividade do plantão
1. Separe e classifique as orações dos períodos abaixo.
a. Um número cada vez maior de animais de estimação contrai câncer e poucos veterinários oferecem tratamento
para a doença.
b. A fumaça do cigarro faz mal, também, às pessoas não-fumantes e prejudica a saúde dos animais domésticos.
c. A Constituição brasileira assegura direitos iguais a todos os cidadãos, entretanto isso não ocorre de fato: ora as
mulheres recebem salários inferiores aos dos homens, ora os negros são inferiorizados.
d. O velho ônibus esperava o embarque dos alunos, a maioria chegou atrasada, logo, o motorista irritou-se.
e. As revistas semanais contavam a história do jovem assaltante, mas não denunciavam a sua ligação com os
policiais.
f. Houve medidas econômicas muito radicais, por conseguinte não agradaram à população.
g. Trabalhou muito, portanto estava cansado.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Sublinhe os verbos, separe as orações e classifique-as.
Eu pedi que ele me deixasse em paz.
A cura do paciente dependia de que ele aceitasse o difícil tratamento.
O povo estava esperançoso de que a nova medida econômica amenizasse os seus problemas.
É importante que os representantes políticos tenham consciência de sua missão.
A grande tristeza da mãe foi que os filhos a colocaram num asilo.
Não sei quanto me custará esse favor.
Tenho certeza de que será recompensado por esse ato generoso.
Ninguém sabe se ele voltará para o Brasil.
O desejo de todos era um só: que tudo se resolvesse sem agitação.
Perguntou-me apenas onde eu morava.

3. Em cada alternativa há dois períodos simples. Transforme-os em período composto usando o pronome relativo
adequado.
a. Comprei as fechaduras. Elas foram pedidas pelo construtor.
b. Esta é uma pequena rua. Ela não tem saída.
c. Há alimentos fibrosos. Eles fazem bem para o aparelho digestivo.
d. Ela ofereceu-me uma flor. Apanhara-a no jardim da casa.
e. Mandamos o dinheiro. Ele precisava dele.
f. A Amazônia é uma vasta área verde. O mundo necessita dela.
4. Classifique as orações destacadas:
a. “Ficou ali , até que as sombras foram tomando conta das coisas”.
b. “Como falavam muito alto, as pessoas se entendiam facilmente”.
c. “Continuaria a sustentar a Mocinha, contanto que ela procedesse direito, vivesse calma na gaiola e na moral.”
(G. Ramos)
d. À proporção que a escavação descia, a unidade ia-se acabando aos poucos.
e. Como não sabia falar direito, ia balbuciando expressões complicadas.
f. Fez-lhe sinal que se calasse.
g. Como estava triste, isolou-se do grupo.
h. Tudo saiu conforme havíamos previsto.
i. O lavrador volta para casa quando o sol se põe.
j. O investigador foi mais esperto que o ladrão.

k. Mentiram para mim, como pude constatar.
l. Semeie hoje para que colha bons frutos no amanhã .
5. De acordo com o exemplo, complete a frase que explica a relação de sentido entre a oração principal e a
subordinada adverbial de cada período.
Ele dará uma entrevista / para que não restem dúvidas sobre o assunto.,
oração principal
or. subord. adverbial
· A subordinada expressa a (finalidade) do fato apresentado na principal.
a) Se chover bem durante este mês, / a colheita certamente será muito boa.
or. subord. adverbial
oração principal
· A subordinada expressa a ______________de ocorrência do fato apresentado na principal.
b) A colheita certamente será muito boa, / porque choveu bem este mês
oração principal
or. subord. adverbial
· A subordinada expressa a ______________ do fato apresentado na principal.
c) As chuvas foram tão regulares este mês, / que a colheita será muito boa.
oração principal
or. subord. adverbial
· A subordinada expressa a ______________ do fato apresentado na principal.
d) A expectativa de uma boa colheita cresce,/ à medida que o tempo passa.
oração principal
or. subord. adverbial
· Estabelece-se uma ___________entre o fato expresso na subordinada e o expresso na principal.
e) Mesmo que não chova mais este mês,/a colheita será muito boa.
or. subord. adverbial
oração principal
· A subordinada expressa uma ____________ em relação ao fato apresentado na principal.
6.

Pequenas empresas
Grandes negócios.
Se você já gostou por fora, vá correndo
até uma banca para ver por dentro.

Em relação ao período “Se você já gostou por fora, vá correndo até uma banca para ver por dentro”, responda às
perguntas e faça o que é solicitado.
a. Por quantas orações é formado?
b. Qual é a oração principal?
c. Classifique as orações subordinadas desse período.

