8º ANO • Língua Portuguesa
1. De acordo com estudos sobre período simples e período
composto, classifique as orações a seguir, conforme o
seguinte esquema.
(1) Período simples
(2) Período composto por coordenação
(3) Período composto por subordinação
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LISTA 26

4. Há, na tirinha apresentada, uma sentença em desacordo
com a norma-padrão (com a gramática que aprendemos em
sala de aula). De acordo com estudos sobre as funções do
“se”, identifique o erro presente na imagem e explique o
motivo pelo qual essa sentença está errada.

Estava conversando com um amigo.
Estava preocupado, mas não deixei de trabalhar.
Ele pediu que ficássemos em silêncio.
Se estudasse mais, ele passaria.
Os funcionários querem boas notícias.
Pegou o material e foi para a escola.

2. Classifique as orações coordenadas e subordinadas da
questão anterior.
3. Assinale a opção que possui uma oração subordinada
substantiva subjetiva.
A Espero que você se decida.
B O importante é que você fale a verdade.
C Cheguei à conclusão de que é importante um
equilíbrio.
D É melhor que vocês entendam o Brasil agora.
E A verdade é que nem todos têm entusiasmo.

5. Qual é a classificação do “se” no anúncio acima?
A Índice de indeterminação do sujeito.
B Pronome apassivador que indica a voz passiva
sintética.
C Pronome reflexivo.
D Conjunção subordinativa condicional.
E Conjunção subordinativa causal.

GABARITO
1. a) 1
b) 2
c) 3
d) 3
e) 1
f) 2
2. b) Oração coordenada sindética adversativa.
c) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
d) Oração subordinada adverbial condicional.
f) Oração coordenada sindética aditiva.
3. D
4. A estrutura "Vende-se ossos" está incorreta, tendo em vista que o "se"
exerce a função de partícula apassivadora e, por isso, deve concordar com
o termo que funciona como sujeito paciente. Assim, a construção correta
seria: "Vendem-se ossos".
5. A
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