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  Exercício 1

Leia a tirinha e responda. 

 
 

a) Que estratégia argumentativa leva o personagem do 
terceiro quadrinho a persuadir sua interlocutora?  

 

 

 

b) É correto afirmar que persuadir sempre é sinônimo de 
convencimento por meio de um argumento de força? 
Justifique.  

 

 

 

 

 Exercício 2

Leia com atenção as orações a seguir no intuito de 
identificar o complemento nominal. Destaque-o. 

a)  Marcos sempre foi leal com seus amigos. 

b)  Algumas empresas determinaram uma limitação dos 
lucros. 

c)  Os alunos apresentaram resistência ao aumento da 
mensalidade. 

d)  Estamos contentes com sua visita. 

e)  Todos os projetos foram benéficos à população. 

 Exercício 3

Assinale a opção que possui uma oração coordenada 
assindética. 

A  Defenda a vida, denuncie a violência contra a mulher. 

B  Ele trabalha em casa e possui um escritório de 
advocacia. 

C  A tecnologia é um bem, mas é instrumento de muitos 
crimes. 

D  Quer chova, quer não, iremos à igreja. 

E  Cuidado com seus pensamentos, pois eles se 
realizam. 

 Exercício 4

Identifique a conjunções nas orações abaixo e, em seguida, 
classifique-as de acordo com seu valor semântico.  

a)  Não vou comer pizza, nem tomar refrigerante.  

 

b)   Eu queria viajar, mas tenho que trabalhar.  

 

c)  Previna-se: beba água e use protetor solar.  

 

d)  Irei de ônibus ou pegarei um táxi.  

 

e)  Estou doente, por isso, não irei trabalhar.  

 

f)  Deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado.  

 

g)  São todos cegos, portanto não podem ver.  

 

h)  Siga o mapa ou peça informações nos postos.  

 

i)  Quis prosseguir viagem, mas não teve forças.  

 

j)  O mascate comprou a passagem e pegou o primeiro 
trem.  
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 Exercício 5

Classifique as orações coordenadas sublinhadas conforme 
o código abaixo. 

( 1 ) oração coordenada assindética 
( 2 ) oração coordenada sindética aditiva 
( 3 ) oração coordenada sindética adversativa 
( 4 ) oração coordenada sindética alternativa 
( 5 ) oração coordenada sindética explicativa 
( 6 ) oração coordenada sindética conclusiva 

 

a. (    )  Gosto muito de dançar, pois faço “jazz” desde 
pequenina.  

b. (    )  Recebeu o presente, abriu o pacote e soltou um 
largo sorriso.  

c. (    )  Acendeu o “abajur”, guardou os chinelos e deitou-
se.  

d. (    )  Não se preocupe, que estaremos aqui.  

e. (    )  Ele estudou bastante; deve, pois, passar no 
próximo vestibular.  

f. (    )  Está faltando água nas represas, por conseguinte 
haverá racionamento de energia.  

g. (    )  Não vá embora ou eu vendo esta casa.  

h. (    )  Não é maldade, nem egoísmo.  

i. (    )  Ela não só chorava, como também rasgava as 
cartas com desespero.  

j. (    )  Estudou muito; no entanto, não está preparado 
para a prova.  

k. (    )  Viajei até ao Norte, porém não consegui observar 
todas as paisagens. 

l. (    )  Já ensinei a técnica, portanto façam corretamente o 
trabalho. 

m. (    ) Traz-me as tuas revistas ou terei que comprar 
outras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


