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

- 

 
Em “ As pessoas esperam que o ano que está começando 

seja melhor que o anterior”. Os termos em destaque se 

classificam, respectivamente, em? 

A  Pronome relativo. 

B  Conjunção subordinada explicativa. 

C  Conjunção coordenada aditiva. 

D  Conjunção subordinada comparativa. 

E  Conjunção integrante. 

 

2.  

Tudo, menos uma estrela 

O velho jazz está sendo ceifado pela Covid-19. Depois do 

pianista Ellis Marsalis e do guitarrista Bucky Pizzarelli, foi a vez, na 

semana passada, do saxofonista Lee Konitz, ainda na ativa aos 92 

anos. Os jornais deram a sua morte não por ter sido um grande 

músico, mas por “ter tocado com Miles Davis”, nos discos de um 

revolucionário noneto que, em 1949-50, lançou o cool jazz. Era um 

estilo com raízes na big ban3 de Claude Thornhill, de onde tinham 

saído, além de Lee, o sax-barítono Gerry Mulligan e o arranjador Gil 

Evans, todos no noneto. Mas só Miles levou a fama. 

 

A conjunção “mas” destacada no trecho acima, possui a 

função sintática de: 

A  Oração coordenada aditiva. 

B  Oração coordenada explicativa. 

C  Oração subordinada causal. 

D  Oração coordenada adversativa. 

E  Oração coordenada conclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

A oração subordinada presente no período acima se 

classifica como: 

A  Oração subordinada conclusiva. 

B  Oração subordinada alternativa. 

C  Oração subordinada explicativa. 

D  Oração subordinada aditiva. 

E  Oração subordinada final. 
 

4. E um dia os homens descobrirão que esses discos 

voadores estavam apenas estudando a vida dos insetos.”  

A oração em destaque desempenha o papel de: 

A  Oração coordenada conclusiva. 

B  Oração coordenada aditiva. 

C  Oração subordinada objetiva direta 

D  Oração subordinada apositiva. 

E  Oração subordinada subjetiva. 
 

5. Em: “João não conversa mais comigo, assim, não 

mandarei mais memes para ele no Whatsapp”. A 

classificação da oração em destaque é:   

A  Oração coordenada assindética. 

B  Oração coordenada alternativa. 

C  Oração coordenada conclusiva. 

D  Oração coordenada explicativa. 

E  Oração coordenada adversativa. 
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