
 

 

TM 22 – 2ª Série 
Lúcia - Gramática 

 
NO CAMINHO, COM MAIAKÓVSKI 

(Eduardo Alves da Costa) 

 
Assim como a criança 
humildemente afaga 
a imagem do herói, 
assim me aproximo de ti, Maiakóvski. 

Não importa o que me possa acontecer 
por andar ombro a ombro 
com um poeta soviético. 
Lendo teus versos, 
aprendi a ter coragem. 
_________________ 

 
Tu sabes, 
conheces melhor do que eu 
a velha história. 
Na primeira noite eles se aproximam 
e roubam uma flor 
do nosso jardim. 

E não dizemos nada. 
Na segunda noite, já não se escondem: 

pisam as flores, 
matam nosso cão, 
e não dizemos nada. 
(...) 

 

Exercício 
01. Quantas orações há no segundo período da segunda estrofe? São subordinadas ou coordenadas? Justifique. 
 
02. Em relação à estrofe da questão anterior, pergunta-se: quantas orações formam o segundo período? É um 

período composto por coordenação ou por subordinação? Justifique.  
 

03. No período que vai de "Na segunda noite..." até "e não dizemos nada", existem quantas orações? 
Classifique o período e cada uma delas. 

 
04. Dentro do contexto em que está inserida, como se classifica a oração "conhecendo nosso medo"? Ela é 

coordenada ou subordinada em relação às outras orações? Que ideia ela exprime? Explique. 
 
05. Identifique se o período é composto por COORDENAÇÃO ou por SUBORDINAÇÃO:  

a)  Queremos que você nos auxilie.  
b)  Meu desejo é que você seja feliz.  
c)  O povo saiu à rua e pôs fim ao regime autoritário.  
d)  Gosto muito de dançar, pois faço “jazz” desde pequenina.  
e)  Senti receio de que você desistisse.  

 
06. Divida os períodos compostos por coordenação abaixo e classifique as orações. Grife os verbos e numere as 

orações.  
a)  Ele prometeu vir à reunião, contudo, não apareceu.  
b)  Vou organizar minha bagagem hoje, pois irei viajar amanhã.  
c)  Maria não me procurou nem deixou recado.  
d)  A menina ora abraçava a mãe, ora abraçava o pai.  

e)  Você é nosso amigo; contamos, pois, com sua ajuda. 

 


