
 

 

Tarefa 8 professora Lúcia 
 
Primeira parte 
 
A morte da tartaruga 

O menininho foi ao quintal e voltou chorando: a tartaruga tinha morrido. A mãe foi ao quintal com ele, 
mexeu na tartaruga com um pau (tinha nojo daquele bicho) e constatou que a tartaruga tinha morrido mesmo. 
Diante da confirmação da mãe, o garoto pôs-se a chorar ainda com mais força. A mãe a princípio ficou 
penalizada, mas logo começou a ficar aborrecida com o choro do menino. “Cuidado, senão você acorda o seu 
pai”. Mas o menino não se conformava. Pegou a tartaruga no colo e pôs-se a acariciar-lhe o casco duro. A mãe 
disse que comprava outra, mas ele respondeu que não queria, queria aquela, viva! A mãe lhe prometeu um 
carrinho, um velocípede, lhe prometeu uma surra, mas o pobre menino parecia estar mesmo profundamente 
abalado com a morte do seu animalzinho de estimação. 

Afinal, com tanto choro, o pai acordou lá dentro, e veio, estremunhado, ver de que se tratava. O menino 
mostrou-lhe a tartaruga morta. A mãe disse: — “Está aí assim há meia hora, chorando que nem maluco. Não 
sei mais o que faço. Já lhe prometi tudo mas ele continua berrando desse jeito”. O pai examinou a situação e 
propôs: — “Olha, Henriquinho. Se a tartaruga está morta não adianta mesmo você chorar. Deixa ela aí e vem 
cá com o pai”. O garoto depôs cuidadosamente a tartaruga junto do tanque e seguiu o pai, pela mão. O pai 
sentou-se na poltrona, botou o garoto no 

colo e disse: — “Eu sei que você sente muito a morte da tartaruguinha. Eu também gostava muito dela. 
Mas nós vamos fazer pra ela um grande funeral”. (Empregou de propósito a palavra difícil). 

O menininho parou imediatamente de chorar. “Que é funeral?” 
O pai lhe explicou que era um enterro. “Olha, nós vamos à rua, compramos uma caixa bem bonita, 

bastante balas, bombons, doces e voltamos para casa. Depois botamos a tartaruga na caixa em cima da mesa 
da cozinha e rodeamos de velinhas de aniversário. 

Aí convidamos os meninos da vizinhança, acendemos as velinhas, cantamos o ‘Happy-Birth-Day-To-You’ 
pra tartaruguinha morta e você assopra as velas. Depois pegamos a caixa, abrimos um buraco no fundo do 
quintal, enterramos a tartaruguinha e botamos uma pedra em cima com o nome dela e o dia em que ela 
morreu. Isso é que é funeral! Vamos fazer isso?” O garotinho estava com outra cara. “Vamos papai, vamos! A 
tartaruguinha vai ficar contente lá no céu, não vai? Olha, eu vou apanhar ela”. Saiu correndo. Enquanto o pai 
se vestia, ouviu um grito no quintal. “Papai, papai, vem cá, ela está viva!” O pai correu pro quintal e constatou 
que era verdade. A tartaruga estava andando de novo normalmente. “Que bom, hein” – disse – “Ela está viva! 
Não vamos ter que fazer o funeral!” “Vamos sim, papai” – disse o menino ansioso, pegando uma pedra bem 
grande – “Eu mato ela”. 

MORAL: O IMPORTANTE NÃO É A MORTE, É O QUE ELA NOS TIRA. 
FERNANDES, Millôr. A morte da tartaruga. In: Fábulas Fabulosas. 9ª ed. Rio de Janeiro: Nórdica, 1985. p. 100-101. 

 
01. O discurso de convencimento do pai é estruturado por orações coordenadas assindéticas e sindéticas. Qual 

é a relação dessa estrutura com o sentido dessa parte específica do texto? 
 
02. Observe este trecho que inicia o primeiro parágrafo: 

“O menininho foi ao quintal e voltou chorando: a tartaruga tinha morrido”. Substitua os dois-pontos por 
uma conjunção. A seguir, classifique a oração original e a oração reescrita, e compare-as quanto à 
qualidade da coesão. 

 
03. Observe este trecho do segundo parágrafo: “Já lhe prometi tudo mas ele continua berrando desse jeito”. 

Procurando manter a lógica e a coerência entre as orações, reescreva o trecho iniciando-o por “Não lhe 
prometi...”. 

 
04. Leia os enunciados a seguir: 
 

I. Minha irmã saiu, mas voltará logo. 
II. Acordei tarde, portanto chegarei atrasado. 
III. A vida era proveitosa e divertida. 
IV. Não anda nem deixa os outros passarem. 
V. Ora deitava ora levantava. 
 

Assinale a sequência correta, em relação às conjunções destacadas nas orações lidas. 
(A) I. adversativa; II. conclusiva; III. aditiva; IV. aditiva; V. alternativa.  
(B) I. alternativa; II. conclusiva; III. aditiva; IV. conclusiva; V. alternativa.  
(C) I. adversativa; II. adversativa; III. aditiva; IV. aditiva; V. alternativa.  
(D) I. adversativa; II. conclusiva; III. aditiva; IV. aditiva; V. conclusiva.  



Avaliação Produtiva 
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05. Complete as orações com as conjunções adequadas. 
 
logo   –   porque   –   mas   -   e 

 
a) Não fomos à escola......................... estava chovendo. (explicação) 
b) Explicou o exercício diversas vezes, ................... eu não entendi. (oposição) 
c) Conversei um pouco ............... fui embora. (aditiva) 
d) A prova foi fácil, ................. serei aprovado. (conclusão). 
e) Não fale alto....................... estamos num hospital. (explicação) 
f) Estudei muito, ................. tirei nota ruim. (oposição) 
g) Estou aqui ............................ gosto de estudar. (explicação). 

 
06. Escreva os períodos a seguir em seu caderno e complete-os com orações coordenadas que expressem as 

relações de sentido indicadas nos parênteses. Leve em conta os conhecimentos adquiridos pelas leituras e 
sua visão pessoal. 
a) Na adolescência, alguns pais diminuem os cuidados com os filhos porque ......... (explicação) 
b) Os filhos tornam-se adultos, logo ...... (conclusão) 
c) Algumas pessoas são adultas, mas..... (oposição) 
d) Os pais cuidam 100% dos filhos e ....... (adição) 
e) Na adolescência, o ideal é esse percentual ir se reduzindo, ou ........ (alternância) 
f) Quando as crianças são pequenas, os pais cuidam 100% delas, porque .... (explicação) 
g) Quando as crianças são pequenas, os pais cuidam 100% delas, mas ...... (oposição) 
h) Só então, após assumir responsabilidades, os jovens se tornam realmente adultos e ....... (adição) 

 
07. Leia o texto a seguir: 

 
E agora? 
Já estou com 15 anos e namoro, há dois meses, um rapaz de 17. Meus pais não me deixam namorar, mas 
eu gosto muito dele, por isso não queria terminar o namoro. Eu queria contar para minha mãe. O que você 
acha? 
 
J.T.B. – Curitiba, PR. 
 
No primeiro período, a leitora informa a sua idade, a do namorado e o tempo de namoro entre eles. 
a) Esse período é formado por três orações. Que ideia expressa a segunda oração em relação à primeira 

do período? 
b) Que conjunção estabelece a ligação entre essas orações? Como ela pode ser classificada? 

 
08. O segundo período é composto por três orações. Releia-o. 

a) Separe as orações e destaque as conjunções. 
b) Que relação de sentidos essas conjunções estabelecem no período? 
c) Como essas orações vêm separadas umas das outras? 

 
09. A frase a seguir foi retirada de uma revista. Leia-a. 

“Pra ser feliz, a receita é simples e a gente explica pra você”. 
(Todateen, n. 156, novembro de 2008) 

 
Na frase lida, onde poderia ser colocada outra vírgula? Justifique sua resposta. 

 
10. Utilize a conjunção que for mais adequada para ligar em um só período as orações a seguir. Faça as 

adaptações necessárias. 
a) Passe mais tarde. Eu ainda não concluí o serviço. 
b) Ontem estava calor. Hoje chovendo. 
c) O goleiro não tocou a bola. Estava mal posicionado. 
d) Você vai para um lado, vai para o outro, nunca fica no lugar. 
e) Nós brigamos ontem. Não sairemos juntos hoje. 
f) Não deixe de vir à minha festa. Quero ficar com você. 

 
11. Em relação ao sentido que cada conjunção expressa nas orações a seguir, faça a numeração de forma 

correta. 
(1) oposição. 
(2) adição. 
(3) alternância. 
(4) explicação. 
(5) conclusão. 
 



Exercícios Complementares 

 

 3

a) (   ) Há jovens casando muito cedo porque começam a namorar muito cedo também. 
b) (   ) Os deputados ora preferiam votar, ora desistiam da votação. 
c) (   ) Os jovens querem expressar suas ideias, portanto precisam de oportunidades. 
d) (   ) As meninas se aproximaram dos meninos, mas ninguém conversou sobre o passeio. 
e) (   ) As meninas se aproximaram dos meninos e conversaram sobre o passeio. 

 
12. Leia a tira a seguir. 
 

 
Disponível em: http://blogs.ibahia.com/a/blogs/portugues/2014/09/22/as-oracoes-coordenadas/. Acesso em: 22 dez. 2017. 

 
Que outro termo poderia substituir sem perda de sentido a conjunção “mas” usada na tirinha? 

 
13. Leia a tirinha a seguir. 

 
 Disponível em: http://tiranacamiseta.blogspot.com.br/p/banco-de-tiras.html. Acesso em: 23 dez. 2017. 

 
Na fala do sargento há emprego de duas conjunções. São elas, respectivamente, conjunções 
a) aditiva e conclusiva. 
b) adversativa e alternativa. 
c) explicativa e conclusiva. 
d) aditiva e adversativa. 

 


