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Atividade do plantão
1. No texto a seguir, qual é a circunstância expressa pela locução em destaque?
“Outrora viajei países imaginários, fáceis de habitar. Ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convidando ao
suicídio.”
2. Divida os textos abaixo em orações e classifique as conjunções.
a. A canoa deslizava brandamente, entrava na boca do rio Canumã e despertava as sardinhas meio adormecidas
entre as águas, nenhum pássaro cantava, as vozes noturnas da floresta haviam-se calado, mas nós estávamos
alerta.
b. Luciana tira sempre boas notas, porém estuda muito pouco, logo é muito inteligente ou se serve de meios ilícitos.
3. Nas questões que seguem, ocorrem duas frases isoladas. Reescreva-as, conforme o tipo de relação proposta,
utilizando a conjunção adequada.
a. Ele se esforçou bastante. Ele não conseguiu. (adversativa)
b. As árvores balançam. Está ventando. (conclusiva)
c. Vá à pé. Arranje uma carona. (alternativa)
d. Preste atenção. Trata-se de um assunto muito importante. (explicativa)
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nas frases abaixo, classifique as conjunções.
Pagou todos os impostos, portanto está quite com o governo.
Saiu cedinho, mas não chegou a tempo.
Ora faz frio, ora faz calor.
Chora, que isso faz bem.
Estamos muito cansados; devemos, pois, descansar.
Os advogados sempre têm arrazoados urgentes por fazer e vivem às voltas com os prazos processuais.
Dr. Sampaio escreveu um bilhete à família e entregou-me no mesmo dia.

5. Sublinhe os verbos e classifique os períodos em simples ou compostos.
a. Amanheceu. Vimos os primeiros raios solares enquanto caminhávamos na areia. A brisa do mar ainda era fria
quando acordamos do sonho.
b. Lenon casou-se pela segunda vez. Ela era japonesa, inteligente, artista plástica e vivia nos Estados Unidos.
6. Transforme os períodos simples em períodos compostos, acrescentando as conjunções coordenativas adequadas.
Depois, classifique as orações.
a. Vinícius de Moraes já morreu. Não morreram seus poemas e músicas. Sua criação artística e eterna.
b. Faltava dinheiro para o lazer. O jeito era participar da pelada aos domingos.
c. Observei o comentário do diretor. Percebi o meu engano.
d. Olhou-me duramente. Foi-se embora.

