
FORMULÁRIO DE TAREFA MÍNIMA 

 
 
 
 

SEMANA 1 
 

Junte as orações dadas em cada item, usando como ligação uma conjunção coordenativa; 

indique o tipo de relação estabelecida. 
 
Ex.: a) Ela não teve tempo de estudar. b) Esforçou-se e faz uma boa prova. 

 Ela não teve tempo de estudar, no entanto, esforçou-se e fez uma boa prova. 
(ADVERSATIVA) 

 
 a) O campeonato foi muito duro. b) Os atletas merecem um longo descanso. 
 b) Você é um grande amigo nosso. b) Contamos urgentemente com sua ajuda. 

 c) Ele é uma pessoa competente. b) É capaz de falhar algumas vezes, como qualquer um de 
nós. 

 d) Ele quer ficar rico. b) Deve trabalhar com muito afinco. 
 e) Não desanime diante das dificuldades. b) A recompensa vale o esforço.  
 f) O velho pai sofria com isso. b) Não chorava vem maldizia a sorte. 

 g) Aquela cidade não oferece muitas chances de trabalho. b) Muitos jovens insistem em não 
sair de lá. 

 h) Não gostava da vida na cidade. b) Tinha planos de comprar um sítio e ir morar no 
interior. 

 
Questão 2 
 

Destaque as conjunções e depois verifique o código em evidência, empregando-o 
corretamente de acordo com os casos expressos pelas orações a seguir: 

A – coordenada aditiva 
B – coordenada adversativa  
C – coordenada alternativa  

D – coordenada explicativa 
E – coordenada conclusiva. 

 
a) Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o presente. ( )  
b) Ou tentas se qualificar melhor, ou serás demitido. ( ) 
c) Conseguimos obter um ótimo resultado, pois nos esforçamos bastante. ( ) 
d) A garota não compareceu à aula porque estava doente. ( )  
e) Viajamos muito e chegamos exaustos. ( ) 
f) Não vejo importância neste tema, portanto encerraremos a reunião. ( )  
g) Não gosto de sua atitude, todavia não lhe trato mal. ( ) 

Questão 3 

Todas as alternativas apresentam uma conjunção coordenativa adversativa, exceto 
a) Não queria ir para a faculdade, mas gostou do curso e do lugar. 
b) Ele trabalha muito, porém nunca guarda dinheiro. 

c) Carla estava de mau humor, no entanto, apresentou muito bem o trabalho. 
d) José gosta de cantar, contudo dança muito melhor. 

e) Demoramos para chegar na praia, pois estava muito trânsito. 
 
Questão 4  

“Eles estão brigando muito, logo irão se divorciar. ” 

Qual a classificação da conjunção em destaque? 
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Questão 5 

As conjunções coordenativas expressam ideia de adição. Qual delas não apresenta essa ideia. 

a ) Ora gosta de pizza, ora gosta de hambúrguer. 
 

b) Gosta de museu, bem como de teatro. 
 

c) Jéssica conheceu Portugal e Espanha. 
 
d) Não faz nem deixa ninguém fazer. 

 


