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Avaliação produtiva –  
Orações coordenadas e adverbiais 

9.º ano – GRAMÁTICA – Sônia 

 
Lista 03 

01. 
“Pela primeira vez na história, pesquisadores conseguiram projetar do zero o genoma de um ser 

vivo (uma bactéria, para ser mais exato) e ‘instalá-lo’ com sucesso numa célula, como quem 
instala um aplicativo no celular. 

É um feito e tanto, sem dúvida. Paradoxalmente, porém, o próprio sucesso do americano Craig 
Venter e de seus colegas deixa claro o quanto ainda falta para que a humanidade domine os 
segredos da vida. Cerca de um terço do DNA da nova bactéria (apelidada de syn3.0) foi colocado lá 
por puro processo de tentativa e erro – os cientistas não fazem a menor ideia do porquê ele é 
essencial.” 

Folha de S. Paulo, 26/3/2016. 
 

O texto informativo acima, que apresenta ao público a criação de uma bactéria apenas com genes 
essenciais à vida, contém vários conectivos, propositadamente destacados. Pode-se afirmar que  
a) para inicia uma oração adverbial condicional, pois restringe o genoma à condição de bactéria.    
b) e introduz uma oração coordenada sindética aditiva, pois adiciona o projeto à instalação do 

genoma.    
c) como introduz uma oração adverbial conformativa, pois exprime acordo ou conformidade de um 

fato com outro.    
d) porém indica concessão, pois expressa um fato que se admite em oposição ao da oração 

principal.    
e) para que exprime uma explicação: falta muito para a humanidade dominar os segredos da vida.    

 
LEMBRANÇA DE MORRER 

(Fragmento) 
 

“Eu deixo a vida como deixa o tédio 
Do deserto, o poento caminheiro 
- Como as horas de um longo pesadelo 
Que se desfaz ao dobre de um sineiro” 

 
02. Observe os dois primeiros versos do poema: "Eu deixo a vida COMO DEIXA O TÉDIO / DO 

DESERTO, O POENTO CAMINHEIRO". A oração destacada é:  
a) oração subordinada substantiva subjetiva.    
b) oração subordinada adjetiva restritiva.    
c) oração subordinada adverbial comparativa.    
d) oração coordenada sindética explicativa.    
e) oração principal.    

 
03. Assinale a alternativa em que a oração em destaque esteja corretamente analisada:  

a) Fui à loja E COMPREI ROUPAS.    
                       (Oração Coordenada Sindética Adversativa)   
b) Não vá agora, QUE ESTÁ CHOVENDO.    
                                (Oração Coordenada Sindética Explicativa)    
c) Tirou notas baixas, LOGO SERÁ REPROVADO.    
                                         (Oração Coordenada Assindética)    
d) Ora ouvia ORA FALAVA.   
                          (Oração Coordenada Sindética Conclusiva)    
e) Caiu, MAS NÃO SE MACHUCOU.   
                 (Oração Coordenada Sindética Aditiva)    

 
04.Ele pensava numa nova edição do seu romance pela mesma editora; NÃO PODERIA, POIS, TER 

RESCINDIDO O CONTRATO COM ELA. 
 

A oração destacada classifica-se como: 
a) subordinada adverbial final.    b) subordinada adverbial consecutiva. 
c) subordinada adverbial condicional.   d) coordenada assindética explicativa. 
e) coordenada sindética conclusiva. 


