9º ano

Português
Tarefa 02 – Professora Lúcia
01. Explique as relações existentes entre os fatos expressos nos períodos compostos seguintes.
a) Ela já deve ter mudado, porque sua casa está vazia.
b) Mantenha a calma, que tudo dará certo.
c) É milionário e vive pedindo fiado.
d) Vários parlamentares ausentaram-se intencional- mente da votação; essa ausência deve ser vista,
pois, como uma tomada de posição.
e) Venha amanhã, pois temos de tomar decisões importantes.
f) Faça direito ou será obrigado a refazer.
02. A partir dos períodos dados, construa períodos compostos por coordenação, unindo as orações na ordem
conveniente. Utilize a conjunção coordenativa apropriada e faça as alterações necessárias.
a) Aquele verão foi quente e ensolarado. Só pudemos sair de casa poucas vezes.
b) Nesta terra de fartura, existem muitos pobres. Alguma coisa está errada.
c) Visite-me. Quero estar com você mais tempo.
d) A safra de grãos será a maior da história. Muita gente passará fome.
e) Não fomos capazes de resolver nossos problemas. Foi preciso procurar novas alternativas.
f) Invista em seu futuro agora. Você poderá enfrentar dificuldades mais tarde.
g) Chove torrencialmente. A seca castiga a tudo e a todos.
03. Utilizando uma das conjunções indicadas entre parênteses, junte as orações, formando períodos
compostos.
a) Estou enganado. Escrevi um texto desnecessário. (ei ou ... ou/porém)
b) Não participei da reunião. Não posso opinar sobre o assunto. (mas/logo/pois)
c) Irei à Europa nas férias. Não estarei em São Paulo. (logo/porque/contudo)
d) Vocês podem ir. Devem voltar cedo. (que/portanto/ mas também)
e) Esperei um pouco, telefonei para ela. Marquei um encontro para a noite. (então/e/por isso)
f) Venha logo para dentro. Está fazendo frio. (mas! que/e)
g) Ela não para de sorrir. Deve ser feliz. (logo/entretanto/pois)
h) Tome cuidado na estrada. Está cheia de buracos. (portanto/e/pois)
i) Há anos estudo espanhol. Estou começando a estudarfrancês. (porém/e/ora.., ora)
j) Vou dar o recado a ela. A reunião não pode ser adiada. (nem/logo/mas)
k) Caiu violentamente. Não sofreu um arranhão. (portanto/porque/e)
04. Ordene os fatos expressos nas orações de cada item e forme períodos compostos por coordenação. Utilize
as conjunções ou sinais de pontuação apropriados a cada caso.
a) Acendeu a fogueira. Juntou galhos e gravetos.
b) Armou a barraca cuidadosamente. Escolheu um local plano e aberto. Limpou o terreno.
c) A luz invadiu o quarto. Levantou-se da cama. Chegou até a janela. Caminhou cuidadosamente no
escuro. Abriu-a.
d) Não posso discutir o assunto. Nada sei sobre ele.
e) Muitas pessoas já estão dormindo. Não faça barulho.
f) Não se feriu com gravidade. Sofreu um acidente terrível.
g) Não obterá sucesso. Faça tudo cuidadosamente.

