
 

 

GRAMÁTICA – NATHANAEL 

01. O período composto pode articular orações a partir de um 

processo de coordenação ou de subordinação. Explique a 
diferença entre esses 2 tipos de períodos e dê 2 exemplos de 
cada.  
 
02. Transforme o período simples em período composto 

conforme o modelo: 
 

Espero seu telefonema. 
Espero que você me telefone. 

 

a) Desejo a sua vinda. 
b) Necessitamos de ajuda.  
c) Minha esperança é a tua felicidade. 
d) Tínhamos necessidade de ajuda. 
e) Desejo uma coisa: a tua felicidade. 
f) Seu casamento é urgente. 
g) A tua vida é necessária. 
h) Espero a tua resposta. 
i) Era esperada a sua chegada. 
j) Ele aguardava a tua chegada. 
 
03. Identifique as orações subordinadas e classifique: 
 

a) A virtude das mulheres é que elas nunca mentem. 
b) A verdade é que ele não voltará mais. 
c) Ele fez questão de que nos retirássemos. 
d) Ele ficou com medo que eu revelasse seu segredo. 
e) O time precisava de que todos os incentivassem. 
f) A criança quer sempre a mesma coisa: que a sua presença 
seja notada. 
g) Sou favorável a que o absolvam. 
h) Havia dúvida de que o episódio se repetisse. 
i) Ninguém duvidava de que o episódio se repetisse. 
j) É conveniente que todos participem. 
 
04. Relacione as colunas de acordo com a classificação das 

orações subordinadas: 
 

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. Oração subordinada adverbial final. 
II. Oração subordinada adverbial conformativa. 
III. Oração subordinada adverbial proporcional. 
IV. Oração subordinada adverbial condicional. 
V. Oração subordinada adverbial comparativa. 
VI. Oração subordinada adverbial temporal. 
VII. Oração subordinada adverbial concessiva. 
VIII. Oração subordinada adverbial consecutiva. 
IX. Oração subordinada adverbial causal. 
 
05. Identifique as orações subordinadas e classifique:  
 

a) Ficou ali, até que as sombras foram tomando conta das 
coisas”. 
b) À proporção que a escavação descia, a unidade ia-se 
acabando aos poucos. 
c) Como não sabia falar direito, ia balbuciando expressões 
complicadas. 
d) Como estava triste, isolou-se do grupo. 

e) Tudo saiu conforme havíamos previsto. 
f) O lavrador volta para casa quando o sol se põe. 
g) Mentiram para mim, como pude constatar.  
h) Semeie hoje para que colha bons frutos no amanhã. 

 

INTERPRETAÇÃO/ LITERATURA – FABRÍCIO  

 
Interpretação de Texto 
 

Analisamos em aula um tema muito atual: INTOLERÂNCIA. 
Monte um texto/redação sobre algo, qualquer que seja, que 
tenha gerado muita intolerância perante vários membros da 
sociedade atual. Explicite seu ponto de vista sobre o fato. 
 
 
Literatura 
 

Mediante os textos que estão sendo discutidos durante as 
aulas, monte um texto/ redação sobre uma descoberta sua de 
um novo planeta. Como seria? Quem lá habitaria? Teria vida 
humana? O que lá teria de riquezas (naturais e/ou artificiais)? 
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