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CONJUNÇÕES COORDENATIVAS 2ª SÉRIE – GRAMÁTICA – SÔNIA 

 
Lista 05 

 

Meu amigo Marcos 
 

O generoso e divertido companheiro de crônicas 
Conheci Marcos Rey há mais de vinte anos, quando sonhava tornar-me escritor. Certa vez confessei 

esse desejo à atriz Célia Helena, que deixou sua marca no teatro paulista. Tempos depois, ela me 
convidou para tentar adaptar um livro para teatro. Era O RAPTO DO GAROTO DE OURO, de Marcos. 
Passei noites me torturando sobre as teclas. Célia marcou um encontro entre mim e ele, pois a 
montagem dependia da aprovação do autor. Quando adolescente, eu ficara fascinado com MEMÓRIAS 
DE UM GIGOLÔ, seu livro mais conhecido. Nunca tinha visto um escritor de perto. Imaginava uma figura 
pomposa, em cima de um pedestal. Meu coração quase saiu pela boca quando apertei a campainha. Fui 
recebido por Palma, sua mulher. Um homem gordinho e simpático entrou na sala. Na época, já sofria de 
uma doença que lhe dificultava o movimento das mãos e dos pés. Cumprimentou-me. Sorriu. Estava tão 
nervoso que nem consegui dizer "boa-tarde". Gaguejei. Mas ele me tratou com o respeito que se 
dedica a um colega. Propôs mudanças no texto. Orientou-me. Principalmente, acreditou em mim. A 
peça permaneceu em cartaz dois anos. Muito do que sou hoje devo ao carinho com que me recebeu 
naquele dia. 

(WALCYR CARRASCO, PÁG. 98 - VEJA SP, 14 DE ABRIL, 1999.) 
 
01. (FGV) Mas ele me tratou com o respeito que se dedica a um colega. Justifique o uso da conjunção 

coordenativa adversativa MAS, nesse período, quanto ao aspecto semântico. 
 
02. (Fatec) Observe o texto publicitário a seguir reproduzido, que explora de forma criativa o uso da 

conjunção. 

 
 

Assinale a afirmação correta a respeito dos procedimentos linguísticos encontrados em "Viver ou 
Sonhar?" e "Viver e Sonhar”.  
a) Temos, respectivamente, conjunção coordenativa aditiva e conjunção coordenativa 

alternativa, pois, quando se joga com o sentido das frases, opondo-se as ações umas às 
outras, as conjunções podem assumir valores e significados diferentes ou até mesmo opostos. 

b) A primeira frase traz uma conjunção coordenativa alternativa com valor aditivo, e a segunda 
frase, uma conjunção coordenativa aditiva com valor adversativo. Isto se dá devido à intenção 
do autor de fazer um jogo de palavras muito em uso na linguagem publicitária. 

c) Vê-se que a conjunção coordenativa, presente em ambos os casos, apesar de adquirir 
significativos diferentes, não altera o sentido das frases, já que liga elementos independentes, 
estabelecendo relações de alternância, no primeiro caso, e de igualdade ou alternância, no 
segundo caso. 

d) Temos, respectivamente, conjunção coordenativa alternativa e conjunção coordenativa 
aditiva. A mudança de sentido obtida com a troca das conjunções está na escolha a ser feita: a 
primeira implica exclusão de ações, o que leva à indecisão, enquanto a segunda expressa a 
soma de uma ação à outra, resultando disso um modo mais completo de vida. 

e) Temos, respectivamente, conjunção coordenativa alternativa e conjunção coordenativa 
aditiva. O autor do texto publicitário, ao fazer um jogo, alternando as conjunções, tenta obter 
uma mudança de sentido; porém, como podemos observar com uma leitura mais cuidadosa, 
nem toda troca de conjunção caracteriza uma alternância de pensamento. 
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03. Identifique o POIS como conjunção coordenativa explicativa ou conjunção coordenativa 
conclusiva: 
a) Deitei-me cedo, POIS estava muito cansado. 
b) O político não agiu com lealdade; perdeu, POIS, na disputa pela reeleição. 
c) O aluno não estudou o suficiente; ficou, POIS, reprovado. 
d) As mulheres entendem de economia, POIS são elas as responsáveis pela organização do 

orçamento familiar. 
 
04. Em qual das orações a seguir, a conjunção coordenativa POIS estabelece uma conclusão? 

a) Venha logo, pois sua presença é importante. 
b) As matrículas foram encerradas; nada pode ser feito, pois. 
c) Fale mais alto, pois a ligação está ruim. 
d) Não demore, pois não gosto de ficar sozinha. 
e) Choveu, pois as ruas estão molhadas. 


