
 

 

T3 – nono ano 

 
 Leia o primeiro parágrafo de um conto escrito por Carlos Drummond de Andrade e responda às questões de 
1 a 4. 
 
Maneira de amar 
 

O jardineiro conversava com as flores, e elas se habituaram ao diálogo. Passava manhãs contando coisas a 

uma cravina ou escutando o que lhe confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não 
fosse homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos por natureza. 

[...] 
 
01. Identifique e classifique o primeiro período do trecho. 
 

02. Classifique as orações desse período. 
 
03. No segundo período, o autor inicia o desenvolvimento do diálogo citado no período anterior. Como ele 

representa esse diálogo? 
 
04. O terceiro período é iniciado com a oração: “O girassol não ia muito com a sua cara”. Em seguida, o autor 

explica sua afirmação por meio de duas orações coordenadas entre si. Considerando a relação que se 

estabelece entre essas orações, classifique-as. 
 
05. Identifique os verbos e as locuções verbais, informe o número de orações e classifique o período em 

simples e composto. 

a) Devemos estudar para garantir nosso futuro. 
b) A água é essencial a todos os seres vivos do planeta. 
c) Logo que amanheceu, deixamos o hotel e continuamos nossa viagem. 

d) O professor entrou, cumprimentou a classe, começou a falar, mas foi interrompido pelo aluno que 
chegou atrasado. 

e) Todos ouviam atentamente as explicações do professor. 
 
06. Complete as orações com as conjunções coordenativas adequadas. 

a) O professor entrou na sala ** cumprimentou os alunos. 

b) O turista visitou a cidade ** tirou muitas fotos, ** ficou encantado com o lugar. 
c) Fui visitar minha amiga, *** não estava em casa. 
d) O aluno estudou bastante, ** conseguirá passar de ano. 
e) O filho ** ficava com a mãe, ** ia embora com o pai. 

 
 

 


