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1. Leia a tirinha e responda à questão que segue. 

 
No segundo quadrinho, a expressão “que está muito frio” é 
classificada como: 

A  Oração coordenada conclusiva. 

B  Oração coordenada subordinativa. 

C  Oração coordenada explicativa. 

D  Oração coordenada aditiva. 

E  Oração coordenada adversativa. 

 

2. Leia o texto abaixo. 

Segurança 
O ponto-de-venda mais forte do condomínio era a sua 

segurança. Havia as mais belas casas, os jardins, os playgrounds, as 

piscinas, mas havia, acima de tudo, segurança. Toda a área era 

cercada por um muro alto. Havia um portão principal com muitos 

guardas que controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só 

entravam no condomínio os proprietários e visitantes devidamente 

identificados e crachados. 
Luís Fernando Veríssimo. 

 
No trecho “Havia as mais belas casas, os jardins, os 
playgrounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo, 
segurança”. Assinale a classificação da oração em 
destaque. 

A  Oração coordenada sindética concessiva. 

B  Oração coordenada sindética aditiva. 

C  Oração coordenada sindética adversativa. 

D  Oração coordenada conclusiva. 

E  Oração coordenada explicativa. 

 

3. Leia o trecho abaixo, identifique e assinale a 
classificação correta do termo destacado. 

[...] Com o passar dos anos a ideia foi abandonada, a vida 

revelou-me sua complexidade, suas nuanças. Aprendi que não é 

tão fácil dizer eu te amo sem pelo menos achar que ama e, quando 

a pessoa mente, a outra percebe, e se não percebe é porque não 

quer perceber, isto é: quer acreditar na mentira.[..] 
Sobre o amor, Ferreira Gullar. 

O termo destacado acima classifica-se como uma oração: 

A  Oração subordinada substantiva subjetiva. 

B  Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

C  Oração subordinada apositiva. 

D  Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

E  Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

4. Leia o período abaixo e responda o que se pede. 

 
“É óbvio que seremos aprovados” 

 
A oração acima é um exemplo de período composto, pois é 
formado por duas orações e há uma conjunção integrante. 
Assinale a classificação desta oração. 
 

A  Oração subordinada substantiva subjetiva. 

B  Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

C  Oração subordinada substantiva apositiva. 

D  Oração subordinada substantiva completiva nominal 

E  Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

 

5.  

 

 
No primeiro quadrinho, na oração “Não, no entanto, ela foi 
ao médico hoje”. Assinale a classificação da oração 
destacada. 

A  Oração coordenada explicativa. 

B  Oração coordenada alternativa. 

C  Oração coordenada adversativa. 

D  Oração coordenada aditiva. 

E  Oração coordenada conclusiva. 

 
 
GABARITO 
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2. B 
3. D 
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