
 

 

Apoio de Gramática 

Período Simples e Composto C 

 

1. (CGE 2061) De acordo com a definição 

gramatical, as orações coordenadas sindéticas 

são classificadas em função do sentido que 

apresentam no período. Dos períodos destacados 

abaixo, o que possui valor adversativo é: 

 

a. O que digo e o que faço dizem respeito a 

todos. 

b. Sinto muito, mas não poderemos omitir o 

problema. 

c. Sempre ela esteve aqui, viveu como qualquer 

um de nós. 

d. Deixe-me em paz, que somente assim serei 

feliz de verdade. 

e. Sei que estou apaixonado, pois você não sai 

de meus pensamentos. 

 

O texto abaixo se refere à questão 2. 

 

Canteiros 

(...) Pode ser até manhã, cedo claro feito dia 

Mas nada do que me dizem me faz sentir alegria 

Eu só queria ter no mato um gosto de framboesa 

Pra correr entre os canteiros e esconder minha 

tristeza (...) 

Fonte: MEIRELES, C. Disponível em: 

<http://factivel.wordpress.com>. Acesso em: 21/08/2011. 

 

2. (CGE 2059) Segundo definições gramaticais, é 

possível distinguir dois tipos de orações 

coordenadas – sindéticas ou assindéticas – 

conforme a presença ou não de conjunção. A 

oração coordenada destacada no texto é: 

a. assindética. 

b. sindética aditiva. 

c. sindética conclusiva. 

d. sindética alternativa. 

e. sindética explicativa. 

 

3. (CGE 2037) No trecho: “A plateia assiste aos 

eventos em camarotes de luxo, mas os bastidores 

do esporte são bem diferentes...”, a relação entre 

as orações é de: 

a. causa. 

b. consequência. 

c. adversidade. 

d. condição. 

e. concessão. 

 

4. (CGE 2003) Assinale a alternativa correta: 

Em: “O ar era sereno, o mar estava calmo, mas 

uma vaga inquietação perseguia a alma do velho 

marinheiro.”, a oração destacada pode ser 

classificada como: 

a. oração coordenada assindética. 

b. oração coordenada sindética aditiva. 

c. oração coordenada sindética explicativa. 

d. oração coordenada sindética conclusiva. 

e. oração coordenada sindética adversativa. 

 

5. (CGE 2018 sup.) Assinale a alternativa em que 

a oração está empregada no período composto. 

a. Muita gente riu em torno dele. 

b. Quem ama o perigo, nele perecerá. 

c. Ele bebeu água da onda. 

d. Atravessou a mata sem medo. 

e. Trate o mar com desconfiança. 

 

6. (CGE 2018) Identifique qual período é 

composto por coordenação. 

a. Irei ao festival, se for possível. 

b. Era tão chocante o contraste, que pensou em 

desistir. 

c. Estava certa de que viriam. 

d. Fiz tudo conforme me ensinaram. 

e. A fome abate o homem e favorece a revolta. 

 

7. (CGE 2028) Na frase: “Não se sabe se o 

presidente virá à solenidade.”, a oração 

destacada é corretamente classificada como: 

a. subordinada adjetiva. 

b. subordinada substantiva. 

c. coordenada sindética. 

d. coordenada assindética. 

e. reduzida. 

 

 

8. (CGE 2027) No trecho “... elas preparam as 

defesas do organismo para que reajam ao ataque 

de um agente infeccioso.”, a relação entre as 

orações é de: 

a. causa. 

b. concessão. 

c. adversidade. 

d. condição. 

e. finalidade. 

 

 

O poema abaixo se refere à questão 9. 

 

Ou Isto ou Aquilo 

Ou se tem chuva e não se tem sol 

ou se tem sol e não se tem chuva! 

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 

ou se põe o anel e não se calça a luva! 

Quem sobe nos ares não fica no chão, 

quem fica no chão não sobe nos ares. 



 

 

É uma grande pena que não se possa 

estar ao mesmo tempo em dois lugares! 

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 

ou compro o doce e gasto o dinheiro. 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 

e vivo escolhendo o dia inteiro! 

Não sei se brinco, não sei se estudo, 

se saio correndo ou fico tranquilo. 

Mas não consegui entender ainda 

qual é melhor: se é isto ou aquilo. 

Fonte: MEIRELES, C. Disponível em: 

<http://www.casadobruxo.com.br/poesia/c/ouisto.htm>. Acesso 

em: 22/09/2012. 

 

 

9. (CGE2070) O poema de Cecília Meireles 

trabalha com conectivos coordenativos que ligam 

orações coordenadas. A opção que expressa 

uma oração coordenada introduzida por um 

conetivo aditivo é: 

 

a. “Quem sobe nos ares não fica no chão”. 

b. “Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...”. 

c. “Não sei se brinco, não sei se estudo”. 

d. “Mas não consegui entender ainda”. 

e. “e vivo escolhendo o dia inteiro! 

 

 

10. (CGE 2152) 
 

 
Fonte: Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/- 

NqVH78MVpnw/TqW3gkKWQiI/AAAAAAAAAjA/7blZ6rRpbLI/s1600/tira_meninomal

uquinho_15_08.jpg>. 

 

Texto II 

Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de 

viver 

A espera de viver ao lado teu 

Por toda a minha vida 

Fonte: Disponível em: <https://www.letras.mus.br/tom-

jobim/49040/>. Acesso em: 25 fev. 2016. 

 

 

10. (CGE 2152) As orações grifadas nos textos I 

e II são classificadas, respectivamente, como: 

a. coordenada sindética alternativa e subordinada 

substantiva apositiva. 

b. coordenada sindética conclusiva e subordinada 

substantiva objetiva indireta. 

c. coordenada sindética explicativa e subordinada 

substantiva completiva nominal. 

d. coordenada sindética adversativa e 

subordinada substantiva predicativa. 

e. coordenada sindética adversativa e 

subordinada substantiva objetiva direta. 

 

Os quadrinhos abaixo se referem à questão 11.  

 

 

 
Fonte: http://niquelnausea.terra.com.br 

 

11. (CGE 2033) A relação entre as orações dos 

quadrinhos da página anterior é de: 

a. adversidade. 

b. consequência. 

c. causa. 

d. concessão. 

e. condição. 

 

12. (CGE 2044) No período “Quando uma delas 

encalha e morre no litoral, precisa ser removida 

para não apodrecer na praia.”, a oração em 

destaque é corretamente classificada como uma 

oração coordenada sindética: 

a. explicativa. 

b. aditiva. 

c. alternativa. 

d. adversativa. 

e. conclusiva. 

 
 

Gab.: 1-b; 2-b; 3-c; 4-a; 5-b; 6-e; 7-b; 8-e; 9-e; 10-e; 11-a. 

http://niquelnausea.terra.com.br/

