CENTRO EDUCACIONAL SIGMA

8º ANO • Língua Portuguesa
Leia o texto atentamente e responda às questões 1 e 2:
Os filhos de Anna eram bons, uma coisa verdadeira e
sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados,
instantes cada vez mais completos. A estouros. O calor era forte no
apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento
batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se
quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte.
Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão,
não outras, mas essas apenas.
Clarice Lispector. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

Exercício 1
Na sua opinião, por que Ana se compara a um lavrador?

Exercício 2
A autora emprega por duas vezes o conectivo mas no
fragmento apresentado. Observando aspectos da
organização, estruturação e funcionalidade dos elementos
que articulam o texto, o conectivo mas está empregado
com a mesma função discursiva nos dois casos? Justifique.
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VII. concessão.
VIII. consequência.
IX. causa.
Exercício 4
Assinale a opção que possui uma oração subordinada
adverbial condicional:
A Levarei comida para que você possa alimentar-se
durante a viagem.
B Tenho estudado menos do que deveria.
C Não tendo clientes, você poderá ir embora mais cedo.
D Embora não conhecesse ninguém na cidade, logo se
enturmou.
E Ela se levantou quando ele chegou.
Exercício 5
Classifique as orações coordenadas em destaque, de
acordo com o valor semântico de suas conjunções:
a) Não só estudou, mas também trabalhou.
b) Choveu, pois eu me molhei.
c) Venha logo, pois está chovendo.

Exercício 3
Relacione as colunas de acordo com o valor semântico das
conjunções presentes nos períodos abaixo:
a. ( ) Quanto mais se estuda, mais se aprende.
b. ( ) “Quando os porcos bailam adivinham chuva.”
c. ( ) Se queres ser aprovado, estude muito.
d. ( ) Embora estudasse muito, não foi aprovado.
e. ( ) Ela se vestia conforme dita a moda.
f. ( ) Ficou irritado, porque foi impedido de entrar.
g. ( ) O carro era tão caro que desistiu da compra.
h. ( ) Estude para não travar na prova.
i. ( ) “Mais fácil conquistar uma cidade inteira do que
conquistar um amigo ferido”.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

finalidade.
conformidade.
proporcionalidade.
condição.
comparação.
tempo.
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d) Sinhá Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou.”
(Graciliano Ramos)
e) Ora chove, ora faz calor.

Exercício 6
Analise as orações abaixo, atribuindo a classificação
adequada a cada uma das conjunções em destaque:
a) Como não havia recursos financeiros suficientes, as
obras ficaram paralisadas.
b) Fizemos a pesquisa como o professor indicou.
c) Você é meiga como uma flor.
d) Desde que você apresente justificativa poderá faltar à
reunião.
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e) Estamos morando aqui desde que a cidade foi
fundada.

Exercício 7
Assinale a sequência de conjunções que estabelecem,
entre as orações de cada item, uma correta relação de
sentido:
I. Correu demais, ... caiu.
II. Dormiu mal, ... os sonhos não o deixaram em paz.
III. A matéria perece, ... a alma é imortal.
IV. Leu o livro, ... é capaz de descrever as personagens
com detalhes.
V. Guarde seus pertences, ... podem servir mais tarde.

A
B
C
D
E

porque, todavia, portanto, logo, entretanto
por isso, porque, mas, portanto, que
logo, porém, pois, porque, mas
porém, pois, logo, todavia, porque
entretanto, que, porque, pois, portanto.
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