CENTRO EDUCACIONAL SIGMA

8º ANO • Língua Portuguesa

LISTA 27

Exercício 1
Leia a tira do Calvin a seguir e responda.

a) Identifique a conjunção coordenativa presente na
frase dita pelo personagem.

b) Informe o valor semântico da conjunção identificada
no item “a” e classifique-a.

c) Reescreva o último período da tirinha explicitando o
verbo subentendido.

a) No 1º quadrinho, há um período composto. Classifique
sua última oração de forma completa.

b) Copie do 2º quadrinho uma oração coordenada.

c) Classifique o período da fala do tigre no 4º quadrinho.

Exercício 2

Exercício 3
Identifique o valor semântico das conjunções das orações
a seguir.
a) Os meninos não entenderam o assunto; entretanto
disseram que sim.

b) A menina está se preparando para o concurso há dias;
logo, deverá ser aprovada.

c) Procure após o intervalo, pois estarei em casa.

Leia a tirinha.
d) Quer queira, quer não queira, os filhos acompanham
os pais nas viagens.

e) Iremos embora que já anoiteceu.
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Exercício 4
“Estudamos, logo deveremos passar nos exames”. A
oração em destaque é
A coordenada explicativa.
B coordenada adversativa.
C coordenada aditiva.
D coordenada conclusiva.
E coordenada alternativa.

c) O racionamento de água uma vez que a chuva
recomece será interrompido.

d) Os garotos estudaram e demonstraram seus
conhecimentos e saíram vencedores das Olimpíadas
de Matemática.

Exercício 5
“Deus não fala comigo, e eu sei que Ele me escuta.” O
conectivo pode ser substituído, sem contrariar o sentido,
por
A ou.
B no entanto.
C porém.
D porquanto.
E nem.

e) Ela falava alemão e ele ainda estava nas aulinhas de
inglês.

Exercício 6
Nos períodos a seguir há orações subordinadas adverbiais
causais. Reescreva-os, de maneira que haja em cada
período uma oração subordinada adverbial consecutiva.
Faça as adaptações necessárias.
a) As ruas ficaram alagadas porque a chuva foi muito
forte.

b) Como ele tem muito conhecimento, é sempre
consultado.

c) Já que tinha muita fome, comeu com casca e tudo.

Exercício 7
Pontue os períodos, quando necessário, e justifique a
pontuação (quando aplicada ou não).
a) Uma vez que termine o trabalho receberá o
pagamento combinado.

b) As jangadas partem para o mar quando amanhece.
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