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ALUNO(A):                                                                                                                                                                                         Nº 

SERÁ PERMITIDO apenas o uso de caneta em material 
transparente. 
NÃO É PERMITIDO.  
▪ Usar lápis grafite, borracha e corretivo; 
▪ Empréstimo de material; 

▪ Portar celular e outros dispositivos eletrônicos, como relógio 
inteligente. 

▪ Caso seja detectado o uso na hora da prova o mesmo será recolhido e 

entregue apenas ao responsável, sendo anuladas todas as provas do 
dia. 
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PERÍODO 

• Definição: frase cuja enunciação termina com um ponto 

final. É simples quando é formado por apenas uma 

oração e composto, quando é formado por duas ou mais 

orações. 

 

DEPENDÊNCIA 

• Definição: uma oração independente é a que não exerce 

função sintática em outra, enquanto uma oração 

dependente é aquela que exerce função sintática em 

outra oração. 

 

PERÍODO COMPOSTO 

· Por coordenação: sequência de orações independentes, 

de mesma natureza sintática. 

 

COORDENAÇÃO 

• As orações coordenadas podem estar ligadas entre si 

sem conectivo - apenas justapostas, ou ligadas por uma 

conjunção. Nesse último caso, as orações coordenadas 

recebem o nome das conjunções coordenativas que as 

iniciam. 

a) aditivas: expressam adição, sequência. O rapaz 

correu e conseguiu chegar no horário marcado. 

b) adversativas: expressam contraste, oposição. O 

rapaz correu, mas não conseguiu chegar no horário 

marcado. 

c) alternativas: expressam alternância, alternativa, 

exclusão. Vá embora agora ou vai perder a 

condução. 

d) conclusivas: expressam conclusão, dedução. 

Penso, logo existo. 

e) explicativas: expressam explicação, motivo, razão. 

Está triste, pois perdeu tudo. 
 

EXERCÍCIOS  

1) “Estudamos, logo deveremos passar nos exames”. A 

oração em destaque é: 

a) coordenada explicativa 

b) coordenada adversativa 

c) coordenada aditiva 

d) coordenada conclusiva 

e) coordenada alternativa 

2) “Tenta chorar e os olhos sente enxutos”, o conectivo 

oracional indica: 

a) junção de ideias, logo é conjunção aditiva 

b) disjunção de ideias, logo é conj. Alternativa  

c) contraste de ideias, logo é conj. Adversativa 

d) oposição de ideias, logo é conj. Concessiva 

e) sequência de ideias, logo é conj. Conclusiva.  

 

3) "Deus não fala comigo, e eu sei que Ele me escuta.” O 

conectivo “e” pode ser substituído, sem contrariar o 

sentido, por: 

a)  ou. 

b) no entanto 

c) porém 

d) porquanto 

e) nem 

 

4) Em relação a orações coordenadas é correto afirmar: 

a) Sempre possui uma conjunção ligando uma a outra; 

b) Nunca possui conjunções, apenas vírgula separando 

uma das outras; 

c) Não possui sentido próprio, logo necessita de outra 

oração para ter sentido. 

d) São orações independentes, tem sentido próprio.  

 

5) Classifique a oração a seguir: “Pedro não 

trabalhava nem estudava.” 

a) É uma oração coordenada assindética; 

b) É uma oração coordenada sindética alternativa; 

c) É uma oração coordenada sindética aditiva; 

d) É uma oração coordenada assindética. 

 

6) Na oração “PEDRO NÃO JOGA E NEM ASSISTE”, 

temos a presença de uma oração coordenada que pode 

ser classificada em: 

a) Coordenada assindética; 

b) Coordenada assindética aditiva; 

c) Coordenada sindética alternativa; 

d) Coordenada sindética aditiva. 
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7) “Voa, coração, que ele não deve demorar”, a oração 

destacada é corretamente classificada como: 

a) Coordenada concessiva. 

b) Subordinada adverbial temporal. 

c) Coordenada explicativa. 

d) Subordinada substantiva objetiva direta. 

e) Coordenada consecutiva. 

 

8) Analise as orações expostas e procure construir períodos 

compostos por coordenação utilizando-se de conectivos 

apropriados. Atenha-se para as alterações que se 

fizerem necessárias: 

a) Não me esforcei muito. Obtive um bom resultado. 

b) Precisamos nos apressar. O voo já está quase 

partindo. 

c) Ora tens uma opinião. Ora outra. 

d) Não comparecemos à estreia do filme. Estávamos 

trabalhando. 

e) O acidente foi terrível. Não houve vítimas fatais. 

f) Mariana estuda. Mariana toca no coral de sua igreja. 

 

9) Observe o seguinte excerto poético e em seguida 

atente-se para as questões que a ele se referem: 

“As horas passam, os homens caem, a poesia 

fica” (Emílio Moura) 

a) – Estamos diante de um período, pois o mesmo é 

formado por várias orações. Como ele se denomina? 

E por quê? 

b) – As orações que o compõem são coordenadas 

sindéticas ou assindéticas? Justifique. 

c)  – Reescreva os versos introduzindo as conjunções 

coordenadas que melhor se adequarem à ideia 

expressa. 

 

10) Verifique o código em evidência, empregando-o 

corretamente de acordo com os casos expressos pelas 

orações a seguir: 

A.  coordenada aditiva 

B. coordenada adversativa 

C. coordenada alternativa 

D. coordenada explicativa 

E. coordenada conclusiva 

 

a) (    ) Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o 

presente. 

b) (  ) Ou tentas se qualificar melhor, ou serás 

demitido. 

c) (     ) Conseguimos obter um ótimo resultado, pois 

nos esforçamos bastante. 

d) (    ) A garota não compareceu à aula porque estava 

doente. 

e) (   ) Viajamos muito e chegamos exaustos.  

 

f) (   ) Não vejo importância neste 

tema, portanto encerraremos a reunião. 

g) (    ) Não gosto de sua atitude, todavia não lhe trato 

mal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOM ÊXITO!!! 

 


