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  Exercício 1

Relacione as colunas de acordo com a classificação das 

orações coordenadas. 

I. Oração coordenada sindética conclusiva. 

II. Oração coordenada sindética explicativa 

III. Oração coordenada sindética aditiva. 

IV. Oração coordenada assindética. 

V. Oração coordenada sindética adversativa. 

VI. Oração coordenada sindética alternativa 

 

a. (    )  Eu não vou comer hambúrguer, nem tomar 

refrigerante. 

b. (    )  Eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar 

amanhã. 

c. (    )  Os anos passavam, a responsabilidade crescia. 

d. (    )  Irei de avião ou pegarei um ônibus. 

e. (    )  Ficou doente, por isso não comparecerá à reunião. 

f. (    )  Ela estava comemorando, porque foi aprovada. 

 

 Exercício 2

Assinale as alternativas corretas quanto às relações 

coesivas estabelecidas pelas conjunções em destaque no 

período composto. 

A  Ele é inteligente e estuda muito. - Sentido aditivo 

B  Ele é inteligente, mas estuda muito. - Sentido 

conclusivo. 

C  Ele é inteligente, logo estuda muito. - Sentido 

adversativo 

D  Ele é inteligente, porque estuda muito. - Sentido 

explicativo 

 Exercício 3

Classifique as orações coordenadas sindéticas. 

a) Deve ter ventado bastante porque há muitas folhas no 

chão.  

b) Penso, logo existo.  

c)  Viajarei de ônibus ou alugarei um carro.  

d) Ela está de férias, mas não viajou.  

e) Mariana é rica, e trabalha muito.  

f)  Não tenho receio, pois eu o protegerei.  

g) As árvores balançam, logo está ventando.  

h) O dia está agradável, por isso devemos aproveitar.  

i)  A espada vence, mas não convence.  

j)  Pode chorar, que lágrimas lavam a dor.  

 

 

 

 Exercício 4

Em relação à classificação das orações coordenadas 

sindéticas destacadas, assinale a alternativa incorreta. 

a)  Ela não só foi a primeira, mas também foi a mais 

aplaudida. (aditiva) 

b) Fale agora ou permanecerá calado para sempre. 

(conclusiva) 

c)  Eu queria convencê-lo, mas os argumentos não foram 

suficientes. (adversativa) 

d) Cumprimente-o, pois hoje venceu mais uma etapa de 

sua vida. (explicativa) 

 Exercício 5

Analise as orações a seguir e procure construir períodos 

compostos por coordenação utilizando-se de conectivos 

apropriados. Atenha-se para as alterações que se fizerem 

necessárias: 

a)  Não me esforcei muito. Obtive um bom resultado. 

b) Precisamos nos apressar. O voo já está quase partindo. 

c)  Ora tens uma opinião. Ora outra. 

d) Não comparecemos à estreia do filme. Estávamos 

trabalhando. 

e) O acidente foi terrível. Não houve vítimas fatais. 

f)  Mariana estuda. Mariana toca no coral de sua igreja. 

 Exercício 6

Assinale a alternativa que contém uma coordenativa 

conclusiva: 

A  Sérgio foi bom filho; logo será um bom pai. 

B  Os meninos ora brigavam, ora brincavam. 

C  Jaime trabalha depressa, contudo produz pouco. 

D  Os cães mordem, não por maldade, mas por 

precisarem viver. 

E  Adão comeu a maçã, e nossos dentes até hoje doem. 

 Exercício 7

Verifique o código em evidência, empregando-o 

corretamente de acordo com os casos expressos pelas 

orações a seguir: 

a)  coordenada explicativa 

b) coordenada aditiva 

c)  coordenada alternativa 

d) coordenada adversativa 

 Não fomos ao aniversário, porém trouxemos o 

presente. 

 Ou tentas se qualificar melhor, ou serás demitido. 

 Conseguimos obter um ótimo resultado, pois nos 

esforçamos bastante. 

 Viajamos muito e chegamos exaustos. 
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