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COPIE OU IMPRIMA O TEXTO E AS PERGUNTAS DA ATIVIDADE ABAIXO. 

  
Leia:  
 

O coração 
 
 
 
Meu coração bate forte cada vez que vejo a Julieta! Parece que vai explodir! Mas isso não pode 
acontecer, ________ o coração é um órgão importantíssimo. Se ele para, a gente morre. É o coração 
que faz o sangue circular, levando os glóbulos vermelhos (com oxigênio), glóbulos brancos (que 
combatem infecções) e as plaquetas (que ajudam a coagulação). Você sabia que o coração de uma 
pessoa adulta bate, em média, 80 vezes por minuto? Ou seja, mais de uma vez por segundo. E passa 
de 100 batidas por minuto quando a gente pula corda ou passa perto da namorada. O coração trabalha 
o dia inteirinho. Mesmo enquanto a gente dorme, ele trabalha, não pode ter férias, senão... Ele também 
merece um dia para ser homenageado porque é um órgão tão importante, você não acha? 
 
Disponível em: http://omeninomaluquinho.educacional.com.br. 
 
 
 

http://omeninomaluquinho.educacional.com.br/


 

Questão 1 – No trecho “Parece que vai explodir! Mas isso não pode acontecer [...]”, a conjunção em 
destaque indica: 
 
(     ) uma soma de dois fatos.  
 
(     ) uma oposição entre dois fatos. 
 
(     ) uma comparação entre dois fatos. 
 
 
 
Questão 2 – A lacuna no texto deve ser preenchida com a conjunção: 
 
(     ) e 
 
(     ) portanto 
 
(     ) pois 
 
 
 
Questão 3 – Identifique a conjunção aditiva que une os elementos, presentes no sangue, que o 
coração faz circular: 
 

 
 
 
Questão 4 – Na passagem “Ele também merece um dia para ser homenageado porque é um órgão 
tão importante, você não acha?”, a conjunção “porque” exprime a ideia de: 
 
(     ) condição  
 
(     ) explicação  
 
(     ) causa 
 
 
 
Questão 5 – Na parte “E passa de 100 batidas por minuto quando a gente pula corda ou passa perto 
da namorada.”, a conjunção “ou” é: 
 
(     ) alternativa  
 
(     ) aditiva  
 
(     ) conclusiva  

 
 

 


