9º ANO • Língua Portuguesa
1. Assinale a alternativa que não apresenta uma frase
coordenada assindética
A Na festa da Natália comemos, cantamos, dançamos a
noite toda.
B Não beba quando está comendo, ficará com dores de
estômago.
C O funcionário não quer trabalhar, aprender, estudar.
D Cheguei cedo, portanto terei de esperar a escola abrir.
E Minha avó costumava fazer bolos, tortas, pudins.
2. Todas as alternativas apresentam uma conjunção
coordenativa adversativa, exceto
A Não queria ir para a faculdade, mas gostou do curso e
do lugar.
B Ele trabalha muito, porém nunca guarda dinheiro.
C Carla estava de mau humor, no entanto, apresentou
muito bem o trabalho.
D José gosta de cantar, contudo dança muito melhor.
E Demoramos para chegar na praia, pois estava muito
trânsito.
3. “Eles estão brigando muito, logo irão se divorciar.”
A frase acima é uma oração coordenada
A explicativa
B conclusiva
C alternativa
D adversativa
E aditiva

LISTA 03

D Ora cumprimenta, ora não cumprimenta.
E O diretor ainda não chegou, de modo que não podemos
começar a reunião.
6. Faço todos os trabalhos de casa de manhã, ___ fico com a
tarde livre. A lacuna acima não pode ser substituída pela
conjunção
A pois
B consequentemente
C logo
D assim
E contudo
7. As conjunções coordenadas são aquelas utilizadas para
ligar as orações coordenadas e dependendo da função que
exercem na frase podem ser: aditivas, adversativas,
alternativas, conclusivas e explicativas.
Assinale a alternativa incorreta sobre a classificação da
conjunção utilizada:
A Vou ligar para ele, logo saberei o que aconteceu.
(conclusiva)
B Saímos de férias em agosto e tomamos muito sol.
(aditiva)
C No final do ano ganhou um bom presente, pois tirou
notas muito boas. (conclusiva)
D Ora está feliz, ora não triste. (alternativa)
E Estudarei a noite toda porque estou atrasado.
(explicativa)
8. “Não entendia, ou fingia não entender.”

4. As orações coordenadas aditivas expressam a ideia de
soma. A alternativa abaixo que não apresenta essa ideia é
A Ora gosta de pizza, ora gosta de hambúrguer.
B Gosta de museu, bem como de teatro.
C Jéssica conheceu Portugal e Espanha.
D Não faz nem deixa ninguém fazer.
E Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair.
5. Classifique as orações coordenadas abaixo em:
I. oração coordenada sindética aditiva
II. oração coordenada sindética adversativa
III. oração coordenada sindética alternativa
IV. oração coordenada sindética conclusiva
V. oração coordenada sindética explicativa
A Não fale mais, que ele já ouviu o suficiente.
B Fiz tudo que ela pediu, ainda assim não ficou satisfeita.
C Cheguei e fui tomar um banho.
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A palavra destacada é uma conjunção coordenativa
A aditiva
B adversativa
C conclusiva
D explicativa
E alternativa
9.
I. Gosta de praia, mas também de montanha.
II. Tem fome, mas não come direito.
Nas orações acima, as conjunções destacadas transmitem a
ideia de
A I: adição; II: oposição
B I: adição; II: conclusão
C I: explicação; II: oposição
D I: explicação; II: conclusão
E I: alternância; II: oposição
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10. (FCMMG-2012) “Somos pacifistas mas não abrimos
mão de estudos e manipulações científicas que se
entrelaçam, quer para fins bélicos ou pacíficos”.
A conjunção mas, destacada no fragmento, estabelece
relação lógico-semântica de
A adição
B explicação
C concessão
D alternância
E adversidade
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