
     

 

EXERCÍCIOS – lista 6 

 

 QUESTÃO 1   O Professor e os desafios da tecnologia 

 
 

 

Conjunções 
 



Assinale V (verdadeira) ou F (falsa) nas afirmativas a seguir. 

(          ) A relação de condição explicitada pela conjunção “Se” é usada em três períodos do texto para articular possíveis 

situações que envolvem a tecnologia digital na educação e suas consequências. 

 

(        ) Nos dois períodos que constituem a fala do menino no segundo balão, a relação de sentido entre as proposições pode ser 

explicitada com a inserção da conjunção “porque”, substituindo-se o ponto por vírgula. 

 

(        ) No terceiro quadro, a expressão “Sem educação” pode ser substituída por uma oração, como “Contanto que haja 

educação”, mantendo a relação de sentido e reforçando a tese do autor do texto. 

 

A sequência correta é  

(A) V – F – F.    

(B) V – F – V.    

(C) F – F – V.    

(D) F – V – F.    

(E) V – V – F.    

  

 

 

 

  



QUESTÃO 2 (Enem 2013)   

 
 

 

 

 

 

 

 

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.    
 



QUESTÃO 3 (Unifesp 2005)   

 
Considere as afirmações: 

I. Os pronomes SUA e SEU referem-se ao receptor da mensagem, que pode ser uma pessoa do sexo masculino ou do sexo 

feminino. 

II. Se a conjunção QUANDO fosse substituída por SE, os verbos teriam outra flexão. 

III. Embora possua classificação gramatical diferente da conjunção QUANDO, SE poderia configurar na propaganda, pois 

apresentaria a ideia de forma coerente. 

IV. Num nível de linguagem bastante informal, a última frase poderia assumir a seguinte forma: "Facinho agradar sua mãe, né?" 

Estão corretas somente as afirmações:  

(A) I e II.    
(B) II e IV.    
(C) III e IV.    
(D) I, II e III.    
(E) I, III e IV.  

   
  



QUESTÃO 4 (UFSM)   

 

Analise as afirmações a respeito dos recursos expressivos utilizados nas falas dos personagens: 

I. Com o uso da conjunção condicional, o segundo falante transforma em hipótese o que era causa para o chefe. Depois questiona 

as afirmações dele, colocando em oposição pronomes e qualidades. 

II. Em "por que eles estão lutando tão arduamente [...]", a ação foi intensificada por um advérbio em "-mente" e, por sua vez, esse 

advérbio foi modificado por outro advérbio. 

III. Para enfatizar a ideia de ação executada num presente momentâneo, o segundo personagem utilizou o verbo auxiliar estar 

unido a uma forma nominal do verbo lutar. 

Está(ão) correta(s)  

(A) apenas I.    
(B) apenas II.    
(C) apenas III.    
(D) apenas I e II.    
(E) I, II e III.    
  
 


