
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES PREPARATÓRIAS PARA PROVA TRIMESTRAL DO DIA 21/11/17. 
(1ª. parte) 

Disciplina: Língua Portuguesa 
Professora: Paula 
6º. Ano: 161 e 162 

Leia: 

 
1. Quantas frases há na tirinha? Justifique sua resposta. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
2. Há frase nominal? Justifique. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
3. Copie um período simples. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
4. Copie um período composto. 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

        ESTUDE o quadro abaixo antes de fazer os exercícios. 
 

A conjunção une orações. Por exemplo: 
 A menina segurou a boneca e mostrou quando viu as amiguinhas. 

 
            1ª oração               2ª. oração               3ª. oração 
 
Exemplos de conjunções: e, mas, porém, pois, contudo, portanto, ou, porque, se, caso, quando, enquanto 

... 
Exemplos de locuções conjuntivas: no entanto, já que, a fim de que, à medida que, desde que, para que  
... 

A conjunção ou locução conjuntiva  indica o tipo de relação que uma oração tem com outra. 
Exemplos: 
Adição – (e, nem) A sua pesquisa é clara e objetiva. 
Oposição – ( mas, porém, no entanto, ...)  Ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a 
resposta. 
Explicação -  (pois, porque, que...) Não demore, que o filme já vai começar. 
Alternância – (ou) Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. 

Tempo – (quando, enquanto, assim que)  A briga começou assim que saímos da festa 
Condição – ( se, caso)Se precisar de minha ajuda, telefone-me. 
Comparação – (mias ... que) O jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. 
Proporção –( à medida que, à proporção que)  À proporção que remávamos, eu lhe ia contando a história. 

Finalidade – ( para que, a fim de que ) Felipe abriu a porta do carro para que sua namorada entrasse 

 
5. Veja a lista de ações necessárias ao preparo de uma receita de brigadeiro. Transforme as ações dessa 

lista em instruções sobre o modo de preparar essa receita. Proceda da seguinte maneira em cada item: 



  

passe os verbos para o imperativo e use conjunções (ou locuções conjuntivas) para unir as orações, 
formando períodos compostos. Em seguida, destaque as conjunções ou locuções conjuntivas que você usar. 
 

a) Abrir uma lata de leite condensado. Colocar o leite condensado numa panela. 

b) Acrescentar a mesma medida de leite de vaca, 2 colheres médias de chocolate em pó e 1 colher 
média de manteiga sem sal. Misturar bem. A massa não deve encaroçar. 

c) Mexer com uma colher de pau. A mistura precisa desgrudar o fundo da panela. 
d) Desligar o fogo. Deixar esfriar. 
e) Fazer bolinhas. Cobrir com chocolate granulado. 

 
a) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

e) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

6.  Nos itens a seguir, há conjunções ou locuções conjuntivas indicadas entre parênteses. Indique qual 

delas é adequada para unir cada oração. 
a) O pneu do carro furou, ________________nós conseguimos chegar a um borracheiro ali perto. (portanto / mas) 

b) ________________ chover muito, a estrada ficará intransitável. (Se / Conforme) 

c) As árvores estão amareladas ________________ estamos no outono. (apesar de que / porque) 

d) Ela vencerá o campeonato neste ano, ________________largará os treinos. (ou / pois) 

e) As mulheres daqui trabalham na lavoura ________________cuidam dos filhos. (e / nem) 

f) Ele não é feliz, ________________ter muito dinheiro. (de modo que / apesar de) 

 
7.  (UFSM-RS, adaptada) Assinale a alternativa que traz a sequência de conjunções que estabelecem uma 

correta relação de sentido entre as orações de cada item. 

• Correu demais, ________________caiu. 
• Leu o livro, ________________é capaz de descrever as personagens com detalhes. 
• Guarde seus pertences, ________________ podem servir mais tarde. 
 
a) porque, todavia, portanto 
b) por isso, portanto, porque 

c) logo, porém, pois, porque 
d) porém, pois, logo 

 

8. No texto a seguir, faltam conjunções para unir algumas orações. Escolha as conjunções ou locuções 
conjuntivas no quadro para completar as lacunas. 

porque – embora – quando – de modo que – como – ou – que – e – mas 
 

 
Atenção: As conjunções do quadro podem ser usadas mais de uma vez no texto. 
 

Pedro gostava de brincar com bolhas de sabão. ________________ já fosse um rapazinho, ele não 

dispensava algumas brincadeiras do tempo de criança. 

Ao fazer as bolhas de sabão, ele pegava um canudinho, um copo e um pouco de detergente. Primeiro 

punha um pouco de água no copo, ________________  acrescentava o detergente. Soprava com o canudinho, 

________________as bolhas se formavam  ________________ lá iam pelos ares ________________  borboletas 

esvoaçando. ________________ Pedro brincava assim, ele se esquecia do mundo ________________  as bolhas 

criavam um mundo novo, refletindo as árvores, o céu, as flores... ________________  , em um abrir e fechar 

de olhos, elas desmanchavam levemente no ar, ________________  se espatifavam ao tocar em algo.  

Pedro imaginava  ________________ as bolhas eram pequenos espelhos móveis refletindo pedacinhos da 

paisagem. Era tão bonito de se ver! Parecia mesmo mágica de um artista genial. 


