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2.Analise os versos a seguir:
“...O céu e o mar
A lua e a estrela
O branco e o preto
Homem, mulher
A faca e o queijo
O incerto e o perfeito...”
A conjunção que aparece entre os antônimos tem o sentido de:

a.( )uni-los.
b.( )torná-los adversos.
c.( )explicar as diferenças entre eles.
d.(  ) explicá-los
e. (  ) indicar uma conclusão

A



Questão 3
“…É tão bom viajarmos juntos /E viver aproveitando tudo…” 

Nessa frase a palavra destacada é:

a.(   )uma conjunção aditiva

b.(   )uma conjunção alternativa

c.(   )uma conjunção explicativa

d.(   )uma conjunção conclusiva
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5. (Fuvest) Considerando-se a relação lógica existente entre os 

dois segmentos dos provérbios adiante citados, o espaço 

pontilhado NÃO poderá ser corretamente preenchido pela 

conjunção MAS, apenas em:

a) Morre o homem, (...) fica a fama.

b) Reino com novo rei (...) povo com nova Iei.

c) Por fora bela viola, (...) por dentro pão bolorento.

d) Amigos, amigos! (...) negócios à parte.

e) A palavra é de prata, (...) o silêncio é de ouro.

B
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QUESTÃO 6
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7. Complete com    logo   – porque   – mas   - e, conforme convier.

a) Não fomos à escola......................... estava chovendo. (explicação)
b) Explicou o exercício diversas vezes, ................... eu não entendi. 
(oposição)
c) Conversei um pouco ............... fui embora. (aditiva)
d) A prova foi fácil, ................. serei aprovado. (conclusão).
e) Não fale alto....................... estamos num hospital. (explicação)
f) Estudei muito, ................. tirei nota ruim. (oposição)
g) Estou aqui ............................ gosto de estudar. (explicação)
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Disponível em: http://tiranacamiseta.blogspot.com.br/p/banco-de-tiras.html. Acesso em: 23 dez. 2017.

8. Na fala do sargento, há emprego de duas conjunções. São elas, respectivamente, 
conjunções

(A) aditiva e conclusiva.
(B) adversativa e alternativa.
(C) explicativa e conclusiva.
(D) aditiva e adversativa. D
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9. Na tirinha, no primeiro quadro, há a locução conjuntiva “no entanto”. Qual tipo de 
oração ela introduz?

a. Oração Coordenada Aditiva
b. Oração Coordenada Adversativa
c. Oração Coordenada Alternativa
d. Oração Coordenada Explicativa
e. Oração Coordenada Conclusiva D



12

Chega de Saudade
Vinícius de Moraes

Vai, minha tristeza, e1 diz a ela
Que sem ela não pode ser
Diz-lhe, numa prece, que ela regresse
Porque2 eu não posso mais sofrer
(...)
Mas3, se ela voltar, se ela voltar
Que coisa linda, que coisa louca
Pois4 há menos peixinhos a nadar no mar
Do que os beijinhos que eu darei na sua 
boca
(...)

10. Classifique as conjunções que 
aparecem enumeradas no 
poema acima..
........................................................................

.......................................................................

........................................................................

........................................................................

(e) aditiva

(porque) explicativa

(mas) adversativa

(pois) explicativa


