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CONJUNÇÕES 2ª SÉRIE – GRAMÁTICA – SÔNIA 

 
Lista 07 

 
01. (Espcex (Aman) 2014)  Em “Não sei, sequer, se me viste...”, a alternativa que classifica 

corretamente a palavra em destaque é 
a) conjunção subordinativa condicional.     
b) conjunção substantiva subjetiva.     
c) conjunção subordinativa temporal.     
d) conjunção coordenativa explicativa.     
e) conjunção subordinativa integrante.    

 
O labirinto da internet 

 
Um paradoxo da cultura contemporânea é a incapacidade da maioria dos políticos de entender a 

comunicação política. Essa disfunção provoca, muitas vezes, resultados trágicos. É o caso da lei votada 
pela Câmara dos 

Deputados para regular o uso da internet nas eleições. Se aprovada sem mudanças pelo Senado, 
vai provocar um forte retrocesso numa área em que o Brasil, quase milagrosamente, se destaca no 
mundo – sua legislação de comunicação eleitoral. Sim, a despeito da má vontade de alguns e, a partir 
daí, de certos equívocos interpretativos, o Brasil tem uma das mais modernas legislações de 
comunicação eleitoral do mundo. O nosso modelo de propaganda gratuita, via renúncia fiscal, é tão 
conceitualmente poderoso que se sobressai a alguns anacronismos da lei, como o excesso de 
propaganda partidária em anos não eleitorais ou a ridícula proibição de imagens externas em comerciais 
de TV. Os deputados decidiram errar onde não poderiam. Mas era um erro previsível. A internet é o 
meio mais perturbador que já surgiu na comunicação. Para nós da área, ela abre fronteiras tão 
imprevisíveis e desconcertantes como foram a Teoria da Relatividade para a física, a descoberta do 
código genético para a biologia, o inconsciente para a psicologia ou a atonalidade para a música. Na 
comunicação política, a internet é rota ainda difícil de navegar. [...] Desde sua origem nas cavernas, o 
modo de expressão política tem dado pulos evolutivos sempre que surge um novo meio. [...] 

Foram enormes os pulos causados pela imprensa, pelo rádio, pelo cinema e pela TV na forma e 
no modo de fazer política. Mas nada perto dos efeitos que trará a internet. Não só por ser uma 
multimídia de altíssima concentração, mas também porque sua capilaridade e interatividade planetária 
farão dela não apenas uma transformadora das técnicas de indução do voto, mas o primeiro meio na 
história a mudar a maneira de votar. 

Ou seja, vai transformar o formato e a cara da democracia. No futuro, o eleitor não vai ser 
apenas persuadido, por meio da internet, a votar naquele ou naquela candidata. Ele simplesmente vai 
votar pela internet de forma contínua e constante. 
 

(Adaptado de: SANTANA, João. O labirinto da internet. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2007200909.htm>. Acesso em: 20 jul. 2009).  

 
02. (UEL 2010) Observe o parágrafo: “Se aprovada sem mudanças pelo Senado, [a lei] vai provocar um 

forte retrocesso numa área em que o Brasil, quase milagrosamente, se destaca no mundo – sua 
legislação de comunicação eleitoral.” 
 
Assinale a alternativa que expressa corretamente a função sintática das duas palavras sublinhadas.  
a) Pronome apassivador e índice de indeterminação do sujeito.    
b) Pronome apassivador e pronome integrante do verbo.    
c) Conjunção subordinativa condicional e pronome integrante do verbo.    
d) Pronome integrante do verbo e conjunção subordinativa causal.    
e) Conjunção subordinativa condicional e índice de indeterminação do sujeito.    
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03. (Ufsm 2001) Leia o fragmento do poema "José", de Carlos Drummond de Andrade: 
 

Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você tocasse 
a valsa vienense, 
se você dormisse, 
se você cansasse, 
se você morresse ... 
Mas você não morre, 
você é duro, José! 

 
Nesse trecho do poema, 
I. a conjunção subordinativa condicional "se" repete-se sempre na mesma posição, anáfora, e tem 

seu efeito sonoro intensificado pelo eco que ocorre no interior de outras palavras como voCÊ, 
gritaSSE, gemeSSE, tocaSSE, valSA, vienenSE, etc. 

II. a conjunção coordenativa "Mas" opõe a realidade à série de alternativas hipotéticas, produzindo 
ruptura do sentido. 

III. a desinência modo-temporal dos verbos no imperfeito do subjuntivo "-SSE" marca a sílaba tônica 
dos versos em redondilha menor (cinco sílabas). 

 
Está(ão) correta(s)  
a) apenas I.    
b) apenas II.    
c) apenas I e II.    
d) apenas I e III.    
e) apenas II e III.    

 
04. Observando a ideia expressa pela oração, classifique COMO em conjunção subordinativa causal, 

comparativa ou conformativa: 
a) COMO o aluno foi para a escola com fome, não obteve bom resultado na prova. 
b) COMO foi determinado no início, o tempo da prova está esgotado. 
c) COMO um cachorrinho novo, a criança só queria saber de brincadeiras. 
d) COMO a maioria dos alunos não havia entendido a matéria, o professor a explicou novamente. 
e) A audiência será realizada COMO a lei determina. 
 


