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1. Na frase: Sou coletivo. Tenho o mundo dentro de mim. O 

elemento coesivo que melhor uniria estas duas orações é:

A) E

B) Afinal

C) Entretanto

D) Ou

E) Ainda que

[A]
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2. Marque a alternativa que tem a sequência CORRETA dos sentidos que 
cada operador argumentativo dá às frases:

I.  Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show.
II.   Eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa!
III.  Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência.
IV.  Estava doente, mas foi trabalhar.
V.   Os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos.

A) causa, causa, condição, oposição, comparação.
B) comparação, condição, finalidade, oposição, tempo.
C) causa, causa, conformidade, oposição, condição.
D) finalidade, comparação, tempo, condição, causa.
E) causa, causa, condição, condição, causa

[A]
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3 – (ENEM-2001)
O mundo é grande

O mundo é grande e cabe
Nesta janela sobre o mar.
O mar é grande e cabe
Na cama e no colchão de amar.
O amor é grande e cabe
No breve espaço de beijar.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1983.

[A]

Neste poema, o poeta realizou uma opção
estilística: a reiteração de determinadas
construções e expressões linguísticas, como o uso
da mesma conjunção para estabelecer a relação
entre as frases. Essa conjunção estabelece, entre
as ideias relacionadas, um sentido de

A) oposição.
B) comparação.
C) conclusão.
D) alternância.
E) finalidade
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4. “Lembro-me de que ele só usava camisas brancas.”
A oração sublinhada é:

A) subordinada substantiva completiva nominal

B) subordinada substantiva objetiva indireta

C) subordinada substantiva predicativa

D) subordinada substantiva subjetiva

E) subordinada substantiva objetiva direta [B]
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5.“Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café
tiraram o chapéu maquinalmente” (Manuel Bandeira).
A oração destacada é:

A) subordinada adverbial condicional

B) coordenada sindética adversativa

C) subordinada substantiva subjetiva

D) subordinada substantiva objetiva direta

E) subordinada adjetiva restritiva

[E]
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6. No período: “Era tal a serenidade da tarde, que se percebia o sino de uma 
freguesia distante, dobrando a finados.”, a segunda oração é:

A) subordinada adverbial causal

B) subordinada adverbial consecutiva

C) subordinada adverbial concessiva

D) subordinada adverbial comparativa

E) subordinada adverbial subjetiva
[B]
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7. No período “Embora lhe desaprovassem a forma,
justificavam-lhe a essência”, podemos afirmar que ocorre uma oração:

A) coordenada explicativa

B) coordenada adversativa

C) subordinada adverbial conformativa

D) subordinada adverbial concessiva

E) subordinada integrante
[D]
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8. A conjunção "e" tem valor adversativo na frase:

A) Cheguei, vi e venci.

B) Arrumou as malas e despediu-se.

C) Deitei-me exausto e não consegui dormir.

D) Siga o meu conselho e não se arrependerá.

E) Analise os dados restantes e envie-os ao diretor [C]
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9. Relacione as colunas de acordo com a classificação das 
orações coordenadas.

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.

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

11


