
1. Observe com atenção o texto abaixo e suponha que uma pessoa,

interessada em comprar um apartamento, esteja conversando com o

dono do imóvel, interessado em vendê-lo:

Não tem elevador, mas a vista é panorâmica. 

a) Classifique a segunda oração do período.

b) Como é possível concluir que foi o vendedor que falou a frase?

c) Se o comprador dissesse “ A vista é panorâmica, mas não tem elevador”, qual informação

seria mais importante para ele? Ele demonstraria ou não interesse pelo imóvel? Explique.



2. Leia com atenção o texto extraído de um anúncio publicitário para, em seguida, responder
às questões propostas:

“NEM TENTE ME COMER QUE EU RODO A BAIANA”

Microchef Super Luxo. Tem timer, aquece, tosta, assa, gratina, cozinha e descongela. E
ainda faz uma senhora presença na cozinha.

a) Qual é o valor semântico da conjunção QUE na oração “... que eu rodo a baiana”? 

b)   Substitua a conjunção QUE por outra de igual valor semântico e reescreva a oração. 

c)      Agora, classifique a oração iniciada por ela (conjunção). 

d)    No período “Tem timer, aquece, tosta, assa, gratina, cozinha e descongela” 
há quantas orações? Como elas se classificam?



3. (Fuvest-SP)                   “Podem me acusar: estou com a consciência tranquila.” 

Os dois  pontos (:) desse período poderiam ser substituídos por vírgula, explicitando-se o 
nexo entre as duas orações por uma conjunção. Qual é ela e que “ideia” exprime? 

4. Sabe-se que, dependendo do contexto em que é utilizada, uma conjunção pode apresentar
valores semânticos diferentes. Pensando nisso, analise os períodos compostos em que a
conjunção E é usada e, em seguida, indique que ideia ela estabelece em cada caso.

I. Ana preparou-se para o concurso com afinco e foi aprovada. 
II. Roberto apresentou seu projeto perfeitamente e ele foi rejeitado. 
III. Todos se prepararam para a festa na areia da praia e choveu. 
IV. Conformar-se com a situação e mobilizar-se para melhorá-la é tudo que o brasileiro pode fazer 
neste momento.



5. Leia o trecho:

“A corrupção e a falta de ética são, pois, aceitas com naturalidade pela população.”

a)    Explique o trecho acima, tomando como base o termo destacado.

b)   Reescreva o trecho, substituindo o termo destacado por um outro 

marcador discursivo que mantenha a relação sintático-semântica por ele 
estabelecida.


