
 

 

TM 24 - 2ª SÉRIE - LUCIA – GRAMÁTICA 
 
01. Classifique o período em simples ou composto. Se tiver mais de uma oração, separe-as e diga o número de 

orações. Grife os verbos. 
a) Os automóveis estão ficando cada vez mais velozes._ 
b) Os nadadores disputaram as últimas vagas para a prova final. 
c) O homem ficou preocupado quando ouviu a buzina do outro carro. 
d) Mal cheguei ao escritório e percebi que havia muita gente que queria falar comigo. 
e) Naquela manhã, ele se levantou cedo, tomou café, leu o jornal, brincou com os filhos e foi trabalhar. 

 
02. Identifique se o período é composto por COORDENAÇÃO ou por SUBORDINAÇÃO: 

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

 
03. 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. 

 
04. Classifique as Orações Coordenadas abaixo:  

a) Pedro Henrique estuda muito, porém não passa no vestibular.  
b) Marina não queria falar, ou seja, ela estava de mau humor.  
c) Fomos para a escola e fizemos o exame final.  
d) Manuela ora quer comer hambúrguer, ora quer comer pizza.  
e) Não gostamos do restaurante, portanto não iremos mais lá. 

 
05. 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. 

 
06. 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? 

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

a) Separe as orações e transcreva as conjunções. 
b) Que relação de sentidos essas conjunções estabelecem no período? 
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08. Analise os períodos abaixo:  
 
I. Finalmente alcancei boas notas, portanto continuarei estudando. 
II. Preciso de que você me ajude a estudar. 
 
As orações que formam os períodos I e II são subordinadas ou coordenadas? 

 


