
 

 

Tarefa 8 professora Lúcia 
 
Resolução 
 
01. O pai procura usar uma estrutura sintática simples para poder comunicar-se melhor com o filho e 

convencê-lo a aceitar a morte da tartaruga. 
 
02. Reescrevendo, temos: “O menininho foi ao quintal e voltou chorando, porque a tartaruga tinha morrido”. 

Com a alteração, substitui-se a oração coordenada assindética por uma sindética explicativa, que melhora 
a coesão por expressar claramente um valor semântico. 

 
03. Não lhe prometi nada, portanto/por isso/então ele continua berrando desse jeito. 
 
04. A.  
 
05. 

a) porque;   b) mas;   c) e;   d) logo;  e) porque; 
f) mas;   g) porque 

 
06. (Sugestões de respostas) 

a) os jovens vão se tornando responsáveis por si mesmos. 
b) precisam assumir responsabilidades em seu dia a dia. 
c) agem como crianças. 
d) os ajudam a tornarem-se responsáveis por si mesmos. 
e) o jovem poderá não assumir responsabilidades. 
f) não são capazes de se manter por conta própria. 
g) muitos pais não cuidam de suas crianças. 
h) podem construir a própria família. 

 
07. 

a) Indica uma ideia de soma, de adição ao que é dito na oração anterior. 
b) e/conjunção aditiva. 

 
08. 

a) “Meus pais não me deixam namorar, / mas eu gosto muito dele, / por isso não queria terminar o 
namoro” 

b) 2ª oração – mas estabelece uma relação de oposição, contrate. / 3ª oração – por isso estabelece 
uma relação de conclusão lógica do que foi dito na oração anterior. 

c) Por meio da vírgula. 
 
09. Antes da conjunção e, pois os termos que exercem a função de sujeito das orações são diferentes: receita 

e gente. 
 
10. (Sugestões de respostas). 

a) Passe mais tarde, pois eu ainda não concluí o serviço. 
b) Ontem estava calor, mas hoje está chovendo. 
c) O goleiro não tocou a bola porque estava mal posicionado. 
d) Você ora vai para um lado, ora vai para outro, nunca fica no lugar. 
e) Nós brigamos ontem, portanto não sairemos juntos hoje. 
f) Não deixe de vir à minha festa, pois eu quero ficar com você. 

 
11. 4, 3, 5, 1, 2. 
 
12. Porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. 
 
13. D 
 


