
 

 

 
LISTA DE EXERCÍCIOS SEGUNDO ANO 

Orações coordenadas 
TAREFA MÍNIMA 21 – 2ª Série 

 
01. Leia a charge abaixo. 
 

 
Disponível emhttp://www.portalnews.com.br/_conteudo/2015/08/opiniao/9265-charge.html Acesso em: 21 de setembro de 2016. 

 
“Se o seu problema é dinheiro e você não tem dinheiro, então você não tem problema!” 
O período acima é uma reelaboração estrutural das frases retiradas da charge, porém, sem alteração 
semântica (sentido) do contexto. Sendo assim, pode-se afirmar que as duas últimas orações são 
conectadas por conjunções coordenativas de valor, respectivamente,   
a) aditivo e conclusivo 
b) aditivo e explicativo. 
c) adversativo e alternativo. 
d) alternativo e explicativo. 
e) explicativo e conclusivo. 

 
02. Em “– Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas, aqui presentes ou no recesso dos 

seus lares. ”Os conectivos “e” e “ou” ligam orações que mantêm entre si relações de 
a) adição e oposição 
b) adição e alternância 
c) conclusão e alternância 
d) explicação e conclusão 
e) oposição e explicação 

 
03. Leia uma breve crônica abaixo. 

METRÔ 
À pedido de Arthur Lima 

Bruno Alencarf 
 

Impressionante como muitas vezes a vida passa do lado de fora e não percebemos. Perdemos 
momentos importantes, de alegria e de tristeza, e o motivo é o lugar comum, preocupamos com o 
trabalho, dinheiro, conquistas materiais. Mas tem momentos que paramos um pouco e na ociosidade 
encontramos um sentido, um rumo que antes estava por debaixo do túnel. Atrás da janela, vejo vidas e 
lugares passarem, mas minha vida nesse momento é repassada por mim. A beleza de lá fora me desperta 
a vontade de não ficar mais parado no tempo, preciso estar em movimento. 

Disponível em https://cronicassimples.wordpress.com/page/3/ Acesso em: 21 de setembro de 2016. 
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“Impressionante como muitas vezes a vida passa do lado de fora e não percebemos.”. Levando em 
consideração as ideias apresentadas ao longo de todo o texto, pode-se afirmar que o sentido expresso por 
meio da conjunção “e”, em destaque no trecho acima, é mantido em  
a) Impressionante como muitas vezes a vida passa do lado de fora, logo não percebemos. 
b) Impressionante como muitas vezes a vida passa do lado de fora, mas não percebemos. 
c) Impressionante como muitas vezes a vida passa do lado de fora, assim não percebemos. 
d) Impressionante como muitas vezes a vida passa do lado de fora, ora não percebemos. 
e) Impressionante como muitas vezes a vida passa do lado de fora, pois não percebemos. 

 
04. Leia: “Busque suas conquistas, entretanto não se abata.” As orações anteriores são, respectivamente: 

a) assindética e adversativa. 
b) adversativa e alternativa. 
c) conclusiva e explicativa. 
d) aditiva e assindética. 
e) alternativa e conclusiva. 

 
05. Leia 
 

 
 

Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo(a) 
a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao final. 
b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. 
c) retomada do substantivo “mãe”, que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos 
d) utilização da forma pronominal “la”, que reflete um tratamento formal do filho em relação à “mãe”. 
e) repetição da forma verbal “é”, que reforça a relação de adição existente entre as orações. 

 
 
 


