
 

 

Tarefa 8 professora Lúcia 
 
01. Classifique as orações coordenadas nas tirinhas abaixo e justifique. 

a) 

 
b)  

 
 
c) 

 
 

d) 

 
 
02. Leia o poema “O Mundo é Grande”, de Carlos Drummond de Andrade. 
  

O Mundo é Grande 
(Carlos Drummond de Andrade, in “Amar se Aprende Amando”, 1985) 

“O mundo é grande e cabe 
nesta janela sobre o mar. 
O mar é grande e cabe 

na cama e no colchão de amar. 
O amor é grande e cabe 

no breve espaço de beijar.” 
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03. Como sabemos, as conjunções são termos que servem para conectar orações ou dois termos de mesma 
função sintática. Retire do poema as palavras que representam a classe das conjunções.  

 
04. Segundo a gramática tradicional, qual é a classificação das conjunções que você retirou do texto? 
 
05. Observe as orações que são ligadas pelas conjunções encontradas: 

· O mundo é grande. 
· Cabe nesta janela sobre o mar. 
· O mar é grande. 
· Cabe na cama e no colchão de amar. 
· O amor é grande. 
· Cabe no breve espaço de beijar. 

 
06. Os versos sublinhados apresentam um predicativo, uma característica em comum para os termos mundo, 

mar e amor. Qual é ele? 
  
07. Agora, observe as orações seguintes, que estão sublinhadas, e responda: qual é o tamanho de uma janela, 

se comparada com o tamanho do mundo? Qual é o tamanho de uma cama e um colchão, se comparados 
com o mar? 

 
08. Leia as orações e classifique-as de acordo com a conjunção coordenativa: 

a) A notícia é absurda; logo, não deve ser verdadeira. 
b) Não vou ao cinema e não vou ao teatro hoje. 
c) Ninguém respeita a constituição, entretanto todos acreditam no futuro da nação. 
d) Estávamos bem agasalhados; por isso não temíamos o frio. 
e) Dirija com calma, porque há muita neblina em alguns trechos da estrada. 

 
 


