
A impressão deste material não é obrigatória. 

CONJUNÇÕES 2ª SÉRIE – GRAMÁTICA – SÔNIA 

 
Lista 8 – Atividades 

 
01. (Fgv ) Observe os períodos adiante, diferentes quanto à pontuação. 

– Adoeci logo; não me tratei. 
– Adoeci; logo não me tratei. 
 
A observação atenta desses períodos permite dizer que: 
a) No primeiro, LOGO é um advérbio de tempo; no segundo, uma conjunção causal. 
b) No primeiro, LOGO é uma palavra invariável; no segundo, uma palavra variável. 
c) No primeiro, as orações estão coordenadas sem a presença de conjunção; na segunda, com a 

presença de uma conjunção conclusiva. 
d) No primeiro, as orações estão coordenadas com a presença de conjunção; na segunda, sem 

conjunção alguma. 
e) No primeiro, a segunda oração indica alternância; no segundo, a segunda oração indica a 

consequência. 
 

Inicialmente, deve-se estudar a sociedade no seu aspecto exterior. Considerada sob esse ângulo, 
aparece como formada por uma massa de população, com uma certa densidade, distribuída de uma 
certa maneira sobre o terreno, dispersada na zona rural ou concentrada nas cidades etc.; ocupa um 
território mais ou menos extenso, situado de tal ou qual maneira com referência aos oceanos e aos 
territórios dos povos vizinhos, cortado mais ou menos intensamente por cursos de água, por vias de 
comunicação de todos os tipos, que estabelecem uma relação mais frouxa ou mais íntima entre os 
habitantes. Este território, suas dimensões, sua configuração, a composição da população que se desloca 
sobre sua superfície são fatores naturalmente importantes da vida social; este é o substrato e, tal como 
no indivíduo a vida psíquica varia segundo a composição anatômica do cérebro que a sustém, os 
fenômenos coletivos variam segundo a constituição do substrato social. Existe portanto um lugar para 
uma ciência social que faça essa anatomia; e visto que esta ciência tem por objeto a forma exterior e 
material da sociedade, propomos chamá-la de MORFOLOGIA SOCIAL. 

 

(DURKHEIM, p. 42. Organizador: José Albertino Rodrigues. Coordenador: Florestan Fernandes. São Paulo: Ática, 1993.) 
 
02. (Fgv) Observe o seguinte fragmento do texto: 
 

"Existe portanto um lugar para uma ciência social que faça essa anatomia...". 
 
Nele, há uma conjunção conclusiva que:  
a) Por estar intercalada na oração, deveria ter-se apresentado entre vírgulas.    
b) Por estar no início da oração, deveria ter-se apresentado entre vírgulas.    
c) Deveria ter sido antecedida apenas de uma vírgula.    
d) Deveria ter sido seguida apenas de uma vírgula.    
e) Não deveria mesmo ter sido antecedida nem seguida de vírgula.    

 
03. No período: 
 

"Queria chorar e sentia os olhos enxutos", o conectivo que une as duas orações indica:  
 
a) junção de ideias, portanto é uma conjunção aditiva;    
b) contraste de ideias, portanto é uma conjunção aditiva;    
c) disjunção de ideias, portanto é uma conjunção conclusiva;    
d) contraste de ideias, portanto é uma conjunção adversativa;    
e) disjunção de ideias, portanto é uma conjunção condicional.    
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Texto 1 
Araçatuba promove semana contra violência da mulher 

 

Quebrando o Silêncio - Semana de Conscientização contra a Violência Doméstica irá acontecer pela 
quarta vez em Araçatuba. A ação é um projeto da Adra (Agência de Desenvolvimento de Recursos 
Assistenciais),órgão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

Neste ano, a semana irá ocorrer em parceria com a Secretaria Municipal de Segurança, Câmara 
Municipal e Delegacia de Defesa da Mulher. As atividades serão realizadas nos dias 13, 14 e 15, das 9h 
as 17h, no calçadão da Marechal. 

Disponível em www.folhadaregiao.com.br em 11/10/2010. 
 
Texto 2 
 

Em 20 de novembro de 1959, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos da Criança, com a 
intenção de garantir à criança uma infância feliz. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, art. 4º, esclarece que os direitos infantis 
precisam ser recordados todos os dias como o direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, 
lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. 
 

Disponível em www.oecumene.radiovaticana.org em12/10/2010. 
 
Texto 3 

Violência em maternidades revela problemas na saúde pública 
 

Uma pesquisa apresentada à Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) revela que grávidas em 
trabalho de parto sofrem diversos maus tratos e desrespeitos por parte dos profissionais de saúde nas 
maternidades públicas. Segundo a análise, esse tipo de violência, além de apontar para os problemas 
estruturais da saúde pública, revela a “erosão” da qualidade ética das interações entre profissionais e 
pacientes, a banalização do sofrimento e uma cultura institucional marcada por estereótipos de classe e 
gênero. 

Disponível em www.correiodobrasil.com.br (Ano XI – nº 3937) em 12/10/2010. 
 
04. (G1 - ifal) A respeito do conectivo que, em: “... esclareceu que os direitos infantis precisam ser 

recordados...”(texto 2), podemos dizer que o termo em evidência é classificado como: 
a) pronome relativo e introduz uma oração subordinada adjetiva.    
b) pronome relativo e introduz oração subordinada substantiva.    
c) conjunção integrante e encabeça oração subordinada adverbial.    
d) conjunção integrante e encabeça oração subordinada substantiva.    
e) conjunção explicativa e introduz oração coordenada. 


