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PORTUGUÊS – 8.º ano 

Gramática 

     Vais rever as conjunções coordenativas e as orações coordenadas.  

     Para isso, consulta, na página 256 do manual Diálogos 8, o quadro que diz respeito às 

conjunções e locuções coordenativas. Podes verificar que há cinco subclasses. Escreve quais são 

no teu caderno diário. 

     Consulta, igualmente, a página 275, que explica a diferença entre o que é uma frase simples e 

uma frase complexa: a frase simples contém apenas um predicado, enquanto a frase complexa 

contém mais do que um. 

     Por outras palavras, a frase complexa junta várias frases simples (que passam a chamar-se 

“orações”), que serão ligadas por coordenação ou por subordinação, dependendo da 

conjunção/locução conjuncional utilizada. 

     Como sabes, as orações são designadas da mesma forma que as conjunções usadas. Neste caso, 

vamos fazer exercícios sobre a coordenação. 

     Para verificares se compreendeste, segue os seguintes passos e faz os exercícios indicados: 

1. Relê o texto narrativo da página 170 e 171 do manual, já previamente lido em aula 

(aproveita para recordar as características do conto”).  

2. Faz os exercícios de Gramática das páginas 172 e 173. 

3. Recorda o que são as orações coordenadas assindéticas (página 173). 

     Para consolidares os teus conhecimentos sobre coordenação, faz o exercício 6 do capítulo 13. 

“A conjunção” (página 54) do Caderno de Atividades e, no capítulo 16 “Frase simples e complexa”, 

os exercícios 1 a 5 (páginas 71 a 73). 

 

Importante:  

1. Se não tiveres o manual ou o caderno de atividades, podes registar-te no site da Escola 

Virtual (pede autorização aos teus encarregados de educação), onde deverás ter acesso a 

estes livros em formato virtual, bem como a outros recursos sobre este assunto (vídeos, 

apresentações, exercícios interativos. Pesquisa em Português por “conjunções 

coordenativas”, “orações coordenadas” ou só “coordenação”). 

2. Podes, igualmente, pedir a um/uma colega ou à professora que te envie as páginas em 

questão em formato de imagem ou de pdf. 

3. Se tiveres dúvidas, esclarece-as com a professora de Português nas salas de aula do Google 

Classroom (8.º A, B, C ou D), ou através do e-mail já fornecido pela professora para a 

entrega de trabalhos. 


