9º ANO • Língua Portuguesa
1. "Podem acusar-me: estou com a consciência tranquila."
Os dois-pontos do período acima poderiam ser
substituídos por vírgula, explicitando-se a relação entre as
duas orações pela conjunção
A portanto.
B e.
C ou.
D pois.
E mas também.
2. Observe o emprego das conjunções nos períodos abaixo.
I. Ora Maria estuda História, ora ela ouve música.
II. Ou você arruma as malas, ou vai preparar o almoço.
Levando em consideração que a conjunção é um dos
elementos linguísticos responsáveis pela orientação
argumentativa do discurso, é correto afirmar que
A O sentido de alternância só ocorre em I, pois é
possível que a pessoa, no caso Maria, execute as duas
ações: estudar e ouvir música.
B Em II, não existe a possibilidade de as duas ações se
realizarem, porque há a ideia de uma exclusão
explícita, marcada pela conjunção “ou”.
C A ideia de adição está presente em todos os períodos.
D A oposição marcada pela conjunção coordenativa
adversativa é nítida em II.
E A conjunção “ou” sempre expressa exclusão.
3. Considere as frases.
I. Não ganhamos o campeonato, mas estamos felizes
com o esforço da equipe.
II. Estudou a semana toda, portanto está preparado para
fazer a prova.
III. Concluirei o trabalho amanhã, porque estou cansado.
As conjunções utilizadas nas orações
respectivamente,
A aditiva, adversativa, explicativa
B explicativa, alternativa, conclusiva
C conclusiva, explicativa, adversativa
D alternativa, conclusiva, aditiva
E adversativa, conclusiva, explicativa

acima

são,

LISTA 02

4. Escreva as frases a seguir substituindo as conjunções
coordenativas por outra de mesmo valor semântico.
A Estou com dor de estômago; não irei, pois trabalhar.
B Chegou atrasado, todavia conseguiu assistir às aulas.
C Não foi à escola, porquanto estava doente.
D Está faltando á gua nas represas, por conseguinte
haverá racionamento de energia.
5. Destaque as conjunções dos seguintes períodos e
classifique-as conforme seu valor semântico.
A Nã o me abandone, ou eu sou capaz de morrer.
B Choveu muito na regiã o sudeste; no entanto, o rodı́zio
de á gua começará amanhã .
C Ela nã o só chorava, como també m rasgava as cartas
com desespero.
D Nã o se desespere, que estaremos a seu lado sempre.

GABARITO
1. D
2. B
3. E
4.
a) ESTOU COM DOR NO ESTÔMAGO; NÃO IREI, PORTANTO,
TRABALHAR.
b) CHEGOU ATRASADO, MAS (CONTUDO, NO ENTANTO, PORÉM,
ENTRETANTO) CONSEGUIU ASSISTIR ÀS AULAS.
c) NÃO FOI À ESCOLA, PORQUE (POIS) ESTAVA DOENTE.
d) ESTÁ FALTANDO ÁGUA NAS REPRESAS, POR ISSO (PORTANTO)
HAVERÁ RACIONAMENTO DE ENERGIA.
5.
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a)

OU – CONJUNÇÃO COORDENATIVA ALTERNATIVA

b)

NO ENTANTO – CONJUNÇÃO COORDENATIVA ADVERSATIVA

c)

COMO TAMBÉM – CONJUNÇÃO COORDENATIVA ADITIVA

d)

QUE – CONJUNÇÃO COORDENATIVA EXPLICATIVA
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