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01. Leia os enunciados abaixo e indique a relação lógico-semântica (sentido) de cada dos

operadores argumentativos em destaque:

Tempo – Conformidade – Causa – Finalidade – Condição

a) Minha namorada pegou meu celular, porque desconfiou de uma mensagem.

b) Farei o que estiver ao meu alcance para que nosso plano seja coroado de sucesso.

c) Ganhará tudo o que quiser, desde que estude e passe de ano.

d) Conforme o presidente afirmou, os juros têm que cair no próximo semestre.

e) Depois que terminar o serviço, venha até aqui.

RETOMAR
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01. Leia os enunciados abaixo e indique a relação lógico-semântica (sentido) de cada dos operadores

argumentativos em destaque:

a) Minha namorada pegou meu celular, porque desconfiou de uma mensagem. Causa

b) Farei o que estiver ao meu alcance para que nosso plano seja coroado de sucesso. Finalidade

c) Ganhará tudo o que quiser, desde que estude e passe de ano. Condição

d) Conforme o presidente afirmou, os juros têm que cair no próximo semestre. Conformidade

e) Depois que terminar o serviço, venha até aqui. Tempo
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f) Ela chorou tal qual criança que perdeu o doce.

g) Estudamos bastante, portanto podemos contar com a aprovação.

h) Apesar de ser atencioso e prestativo, não era querido pelos colegas.

i) Acusados de assalto a banco em São Paulo-SP ficaram em silêncio no tribunal.

j) Cerca de 50 pessoas são soterradas após passagem de tufão na Califórnia.

k) O Procon Manaus percebeu que havia abusos de preços dos combustíveis, ou seja, a 

cobrança de valores absurdos na gasolina, etanol e diesel.

l) Primeiramente, as pessoas têm que acabar com a hipocrisia social, para em seguida, 

lutar por um Brasil melhor e sem corrupção.

Conclusão – Modo – Concessão – Quantificação – Comparação –
Sequenciação/organização do discurso – Reformulação 
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f) Ela chorou tal qual criança que perdeu o doce. Comparação

g) Estudamos bastante, portanto podemos contar com a aprovação. Conclusão

h) Apesar de ser atencioso e prestativo, não era querido pelos colegas. Concessão

i) Acusados de assalto a banco em São Paulo-SP ficaram em silêncio no tribunal. Modo

j) Cerca de 50 pessoas são soterradas após passagem de tufão na Califórnia. Quantificação

k) O Procon Manaus percebeu que havia abusos de preços dos combustíveis, ou seja, a cobrança 

de valores absurdos na gasolina, etanol e diesel. Reformulação

l) Primeiramente, as pessoas têm que acabar com a hipocrisia social, para em seguida, lutar por 

um Brasil melhor e sem corrupção. Sequenciação/organização do discurso


