
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Veridiane 
 
Livro Descobrindo a Gramática, p. 54 a 59: 1 ao 7 
Livro Descobrindo a Gramática, p. 60 a 63: 1 ao 5 
 
RESOLUÇÃO: 

PÁGINA 54 A 59 
 
01. 

a) Verbos: percebemos e seca; conjunção: 
depois que. 

b) 1ª oração: só percebemos o valor da água. 
2ª oração: depois que a fonte seca 

 
02. 

a) adjunto adverbial de tempo 
b) subordinada adverbial 

 
03. 

a) A conjunção é “porque”. 
b) subordinativa causal 
c) oração subordinada adverbial causal. 
d) causa 

 
04. 

a) A conjunção é “como” 
b) subordinativa comparativa 
c) “como a água e o pão”: oração subordinada 

adverbial comparativa 
d) comparação 

 
05. 

a) A conjunção é “embora”: subordinativa 
concessiva 

b) A oração é “embora tivesse treinado muito”: 
oração subordinada adverbial concessiva 

c) concessão 
 
06. 

a) A conjunção é “se”. 
b) subordinativa condicional 
c) oração subordinada adverbial condicional 
d) condição 

 
07. 

a) a conjunção é “conforme” 
b) A oração é “conforme combinou com o 

diretor da firma”: oração subordinada 
adverbial conformativa 

c) conformidade, acordo 
 

PÁGINA 60 A 63 
 
01. 

a) como beijos: oração subordinada adverbial 
comparativa como filhas: oração 
subordinada adverbial comparativa como 
fadas disfarçadas: oração subordinada 
adverbial comparativa 

b) Os verbos são: são, são e são, mas eles 
estão subentendidos. 

02. Período composto por subordinação 
1ª oração: se Lucas trouxer as flores: oração 
subordinada adverbial condicional 
2ª oração: enfeitaremos o salão agora cedo: 
oração principal 
3ª oração: embora o aniversário seja só à noite: 
oração subordinada adverbial concessiva 

 
03. por mais que / subordinativa concessiva / 

subordinada concessiva e / coordenativa aditiva / 
coordenada sindética aditiva 

 
04.  

a) como / como havia muito trabalho / causal 
b) como / como me pediu o gerente da loja / 

conformativa 
c) como / como você / comparativa 
d) como / como já foi combinado / 

conformativa 
 
05. que / conjunção subordinativa comparativa / 

“que um jardim florido em frente ao mar em 
Ipanema”, “que uma refinaria da Petrobras de 
noite”, “que Ursula Andress”, “que o palácio da 
Alvorada”, “que o mar azul-safira da República 
Dominicana” 

 


