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LISTA DE EXERCÍCIOS 
 
*Havia dito em passar o gabarito, mas vou preferir corrigir com vocês em uma aula presencial, para 
podermos comentar e tirar dúvidas. 
 
1 – Classifique as orações coordenadas abaixo: 
 

a) Gosto muito de dançar, pois faço “jazz “desde pequenina. 
b) Recebeu o presente, abriu o pacote e soltou um largo sorriso.  
c) Acendeu a luz, guardou os chinelos e deitou-se. 
d) Não se preocupe, que estaremos aqui.  
e) Ele estudou bastante; deve, pois, passar no próximo vestibular.  
f) Está faltando água nas represas, por conseguinte haverá racionamento de energia.  
g) Não vá embora ou eu vendo esta casa. 
h) Não é maldade, nem egoísmo. 
i) Ela não só chorava, como também rasgava as cartas com desespero.  
j) Estudou muito; no entanto, não está preparado para a prova.  
k) Viajei até ao Norte, porém não consegui observar todas as paisagens.  
l) Já ensinei a técnica, portanto façam corretamente o trabalho.  
m) Traz-me as tuas revistas ou terei que comprar outras.  
n) Seja pelo melhor, seja pelo pior, vou emigrar para Londres.  
o) O meu amigo não aceita ajuda de ninguém, por conseguinte vou ajudá-lo sem que perceba. 
p) Tudo é belo por aqui, mas a tristeza me acompanha.  
q) Eles não terminaram o que tinham que fazer nem se esforçaram por isso.  
r) Ora sorri, ora chora amargamente. 

 
 
2. Classifique as orações subordinadas substantivas abaixo: 
 

a) Quem me acompanhava quis um sorvete.  
b) Todos querem o mesmo destino: que atinjamos a felicidade.  
c) Alguns alunos declararam que não haviam feito a tarefa.  
d) É preciso que o grupo melhore.  
e) Declarou-se que a tarefa não ia ser feita.   
f) Não sei onde coloquei minha carteira.   
g) É necessário que você compareça à reunião.   
h) Foi declarado que a tarefa não ia ser feita.   
i) Consta que esses homens foram presos anteriormente.   
j) Temos necessidade de que eles nos apoiem.  
k) A dúvida é se você virá.   
l) As crianças gostam de que esteja tudo tranquilo.  
m) Tenho vontade de que aconteça algo inesperado.  
n) Perguntou-se quando ele chegaria.  
o) Sabe-se que ele é o único culpado.  
p) Contaram que ele saiu correndo. 
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