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RESUMO   
 

 

Semântica das conjunções 
  

Conjunções são vocábulos que ligam:  termos de mesma na natureza (substantivo + substantivo, 

adjetivo + adjetivo, etc.); duas orações de natureza diversa, das quais a que é encabeçada pela conjunção 

completa a outra ou a determina. 
Elas podem ser classificadas em: coordenativas ou subordinativas. 
As coordenativas são cinco: 
 

1. Aditivas  relacionam pensamentos similares. São: e, nem. Ex: 

  
A veterinária veio e telefonou mais tarde. 
A veterinária não veio, nem telefonou. 

  
2. Adversativas -  relacionam pensamentos contrastantes. São: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, 

no entanto. 

  
Gosto de dançar, mas prefiro atuar. 

  
3. Alternativas -  relacionam pensamentos que se excluem. São: ou, ou...ou, ora...ora, quer...quer, já...já, 

seja...seja. 

  
Ora age com parcimônia, ora com inconsequência. 

  
4. Conclusivas  relacionam determinados pensamentos de forma que o segundo encerre o enunciado do 

primeiro. São: logo, pois, portanto, consequentemente, por conseguinte, etc. 

  
Foste indelicado com tua esposa; deves, pois, desculpar-te 

  
5. Explicativas  relacionam pensamentos em sequência justificativa, de tal forma, que a segunda frase 

explica a razão de ser da primeira. São: que, pois, porque, porquanto. 

  
Espere um pouco, pois ela não demora. 

  

 Conjunções subordinativas: 
  
 Ligam orações, subordinando uma(s) à(s) outra(s). Classificam-se em: causais, concessivas, condicionais, 

conformativas, comparativas, consecutivas, finais, proporcionais, temporais e integrantes. 
 

1. Causais  expressam a ideia de causa. São: que, porque, porquanto, como, já que, desde que, pois que, 

visto como, uma vez que, etc. 

  
Todos permaneceram lá porque estava chovendo. 

 

período. 
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Se você quer assim, nada mais posso fazer. 
Como você não veio, chamamos outro profissional. 

  
2. Concessivas  Introduzem uma oração em que se admite um fato contrário ao anterior, mas incapaz de 

anulá-lo. São: Embora, conquanto, ainda que, posto que, se bem que, etc. 

  
Comprei-lhe um presente sem que ela percebesse 
Embora seja verdade, há muitas coisas sem explicação nessa história. 

  
3. Condicionais  iniciam uma oração que indica condição ou hipótese necessária para que se dê o fato 

principal. São: se, caso, contanto que, salvo se, dado que, desde que, a menos que, a não ser que, etc. 

  
Caso você me abandone, eu vou chorar. 
Observação: a conjunção pode estar oculta! 
(Se) Fosse menos insensível, perceberia todo o afeto que recebe. 

  
4. Conformativas  iniciam uma oração em que é expressa a conformidade de um pensamento com um 

anteriormente apresentado. São: conforme, como (= conforme), segundo, consoante, etc. 

  
Como todos sabem, amanhã é dia do casamento de Julia. 
Conforme é desejo de todos, amanhã parto para a Europa. 

  
5. Comparativas  iniciam uma oração que encerra o segundo elemento de uma comparação, de um 

confronto. São: que, do que (depois de mais, menos, maior, menor, melhor e pior), tal qual, tanto 

quanto, como, assim como, bem como, como se, que nem. 

  
O carnaval do Brasil é mais animado do que o europeu. 

  
6. Consecutivas -  iniciam uma oração na qual se indica a consequência do que dito anteriormente. 

São:  que (combinada com uma das palavras: tal, tanto, tão ou tamanho, presentes na oração anterior), 

de forma que, de maneira que, de modo que, etc. 

  
Sua sorte era tanta, que ganhou cem vezes na loteria. 

  
7. Finais -  iniciam uma oração que indica a finalidade do que foi dito anteriormente. São: para que, a fim 

de que, porque (= para que), etc. 

  
A fim de que aprenda logo, você deve refazer todos os exercícios. 

 
8.        Proporcionais  iniciam uma oração em que se menciona um fato ocorrido ou que vai ocorrer 

concomitantemente a outro expresso anteriormente. São: à mediada que, ao passo que, à proporção 

que, etc. 

  
À proporção que envelhece, mais idiota fica o homem. 

  
9. Temporais  iniciam  uma oração que indica circunstância de tempo. São: quando, antes que, assim que, 

depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, 

apenas, mal, que (= desde que), etc. 

  
Ele saiu quando entrei. 

  

 
10. Integrantes  iniciam uma oração que pode funcionar como sujeito, objetos direto ou indireto, 

predicativo, complemento nominal, ou aposto de outra oração. São que e se. 
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Percebi que alguém entrou na sala. 
(objeto direto) 

 
Os conectivos ou operadores argumentativos são palavras ou expressões responsáveis pela ligação, 

pela coesão de duas orações e servem para acentuar, introduzir, diminuir valores em determinadas sentenças. 

Dessa forma, para estabelecer essa ligação, eles podem indicar: causa, consequência, conclusão, oposição 

ou ressalva, soma de ideias, objetivo ou finalidade, entre outros. Por isso, existem diversos tipos de 

operadores que proporcionam diferentes sentidos aos textos e eles são importantes porque garantem a 

coesão dos textos.  

 

Principais operadores argumentativos: 
 

 
Exemplo: Além de ser muito inteligente, é ótimo professor. 

 

Operadores que indicam conclusão: portanto, logo, por conseguinte, pois, consequentemente. 
Exemplo: João tira notas baixas e trata mal os professores, portanto não é um bom aluno. 

 

 
Exemplo: Vamos colocar Luisa no lugar de Joana, uma é tão competente quanto à outra. 

 

 
Exemplo: Estou triste, pois não fui bem na prova. 

 

Operadores que indicam oposição (adversidade e concessão): mas, porém, contudo, todavia, no 

entanto, e  
Exemplo: Gabriel fez um bom trabalho, mas não foi aprovado. 

 

Operadores que indicam o argumento mais forte de um enunciado: até, mesmo, até mesmo, 

inclusive, pelo menos, no mínimo. 
Exemplo: João era muito ambicioso; queria ser, no mínimo, o presidente da empresa onde 

trabalha. 
 

Operadores que indicam uma relação de condição entre um antecedente e um consequente: se, 

caso. 
Exemplo: Se você não for ao médico, não melhorará. 

 

Operadores que indicam uma relação de tempo: quando, assim que, logo que, no momento em 

 
Exemplo: Assim que você chegar, me ligue! 

 

 
Exemplo: Eu estudo a fim de passar no vestibular. 

  
Além disso, cabe ressaltar algumas diferenças semânticas em relação às conjunções. 

 
1- A oração subordinada adverbial e a oração coordenada adversativa mantém uma relação de oposição entre 

duas ideias. Entretanto, apesar da semelhança, elas apresentam diferenças entre si. Enquanto a primeira 

apresenta a ideia menos importante da oposição, a coordenada apresenta a ideia mais importante. Veja:  
O trabalho consome a pessoa por completo, mas a dignifica. 
O trabalho dignifica a pessoa, mas a consome por completo. 

 
2- Algumas conjunções podem, no discurso, assumir diversos significados de acordo com a relação que 

 
Valor adversativo: Tanto tenho aprendido e não sei nada. 
Indicar uma consequência/conclusão: Embarco amanhã, e venho lhe dizer adeus. 
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Expressar uma finalidade: Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. 
Valor consecutivo: Estou sonhando, e não quero que me acordem. 
Introduz uma expressão enfática: Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu. 
  

 
 

Valor condicional: Se você estudar, conseguirá seu intento. 
Valor causal: Se você sabia que era proibido, por que entrou lá? 
Valor concessivo: Se não ofendeu a todos, ainda assim insultou os mais velhos. 
Valor temporal: Se fala, irrita a todos. 

  

 

 
Valor aditivo: Não apenas é dedicado, como inteligente. 
Valor comparativo: Simples e rápido como um passe de mágica. 
Valor conformativo: Faço o trabalho como o regulamento prescreve. 
Valor causal: Como estava chovendo, não fui ao trabalho. 

  
3-  
Maria pode-se casar com João ou Antonio. 
As plantas são prejudicadas pelo frio ou pelo calor excessivo. 

  

pois tanto o frio, quanto o calor excessivo prejudicam as plantas e a ocorrência de um não impede a do outro.  
 

EXERCÍCIOS DE AULA   
 

 

1. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam 

para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão 

enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o 

vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar 

a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, 

não outras, mas essas apenas.  
LISPECTOR, C. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 

  
A autora emprega por duas vezes o conectivo mas  no fragmento apresentado. Observando aspectos 

da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo 

mas : 
a) expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. 
b) quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase. 
c) ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. 
d) contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. 
e) assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso.  

  

  

2. Parágrafo do editorial "Nossas crianças, hoje". 

 
Oportunamente serão divulgados os resultados de tão importante encontro, mas enquanto 

nordestinos e alagoanos sentimos na pele e na alma a dor dos mais altos índices de sofrimento da 

infância mais pobre. Nosso Estado e nossa região padece de índices vergonhosos no tocante à 

mortalidade infantil, à educação básica e tantos outros indicadores terríveis. 
Gazeta de Alagoas, seção Opinião, 12 out. 2010. 
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Em que alternativa a seguir, a conjunção "enquanto" apresenta o mesmo sentido expresso no 

parágrafo? 
a) "Enquanto era jovem, viveu intensamente." 

 
c) "João enriquece, enquanto o irmão cai na miséria." 
d) "A gramática é o estudo da língua enquanto sistema..." (Sílvio Elia) 
e) "Eu trabalhava enquanto ele dormia a sono solto." 

  

 

  

3. O mundo é grande 
O mundo é grande e cabe 

Nesta janela sobre o mar. 

O mar é grande e cabe 

Na cama e no colchão de amar. 

O amor é grande e cabe 

No breve espaço de beijar. 
(ANDRADE, Carlos Drummond de.Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983.) 

 

Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas construções e 

expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. 

Essa conjunção estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido de: 

a) comparação 

b) conclusão. 

c) oposição. 

d)alternância. 

e) finalidade. 

 

4. O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade? 
Não. O riso básico - o da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face e 

da vocalização  nós compartilhamos com diversos animais. Em ratos, já foram observadas 

vocalizações ultrassônicas - que nós não somos capazes de perceber - e que eles emitem quando estão 

brincando de "rolar no chão". Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico 

no cérebro, o rato deixa de fazer essa vocalização e a brincadeira vira briga séria. Sem o riso, o outro 

pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos animais é que não temos apenas esse 

mecanismo básico. Temos um outro mais evoluído. Os animais têm o senso de brincadeira, como nós, 

mas não têm senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, não é tão evoluído como 

o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar uma piada. 
Disponível em http://globonews.globo.com. Acesso em 31 maio 2012 (adaptado) 

 
A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o trecho 

"Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro", verifica-se que 

ele estabelece com a oração seguinte uma relação de 
a) finalidade, porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade provocar a falta de vocalização 

dos ratos. 
b) oposição, visto que o dano causado em um local específico no cérebro é contrário à vocalização 

dos ratos. 
c) condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização 

dos ratos. 
d) consequência, uma vez que o motivo de não haver mais vocalização dos ratos é o dano causado 

no cérebro. 
e) proporção, já que à medida que se lesiona o cérebro não é mais possível que haja vocalização dos 

ratos. 
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5. Tarefa 
Morder o fruto amargo e não cuspir 
Mas avisar aos outros quanto é amargo 
Cumprir o trato injusto e não falhar 
Mas avisar aos outros quanto é injusto 
Sofrer o esquema falso e não ceder 
Mas avisar aos outros quanto é falso 
Dizer também que são coisas mutáveis... 
E quando em muitos a não pulsar 

 do amargo e injusto e falso por mudar  
então confiar à gente exausta o plano 
de um mundo novo e muito mais humano. 

CAMPOS, G. Tarefa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. 

 
Na organização do poema, os empre  

a) a ligação entre verbos semanticamente semelhantes. 
b) a oposição entre ações aparentemente inconciliáveis. 
c) a introdução do argumento mais forte de uma sequência. 
d) o reforço da causa apresentada no enunciado introdutório. 
e) a intensidade dos problemas sociais presentes no mundo. 

  

EXERCÍCIOS DE CASA   
 

 

1.  

 

 
Disponível em: http://clubedamafalda.blogspot.com.br. Acesso em: 21 set. 2011. (Foto: Reprodução) 

 
Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo(a) 
a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao final. 
b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. 
c) retomada do  

 
tre as orações. 

 

2. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas 

também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação saudável 

e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. 

Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no 

sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que, somados, 

reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e 

moderação, é altamente recomendável. 
(ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009). 
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As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do 

sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que 

 

 

 

 

 

 

3. , embora com 

 
a) explicação 
b) concessão 
c) comparação 
d) modo 
e) consequência 

 

4. Assinale a alternativa que possa substituir, pela ordem, as partículas de transição dos períodos abaixo, 

sem alterar o significado delas. 

"Em (primeiro lugar), observemos o avô. (Igualmente), lancemos um olhar para a avó. 

(Também) o pai deve ser observado. Todos são altos e morenos. (Consequentemente), a filha também 

será morena e alta." 

a) primeiramente, ademais, além disso, em suma 

b) acima de tudo, também, analogamente, finalmente 

c) primordialmente, similarmente, segundo, portanto 

d) antes de mais nada, da mesma forma, por outro lado, por conseguinte 

e) sem dúvida, intencionalmente, pelo contrário, com efeito. 

 

5. A alternativa que substitui, correta e respectivamente, as conjunções ou locuções em destaque nos 

períodos abaixo é: 

I. Visto que pretende deixar-nos, preparamos uma festa de despedia. 

II. Terá sucesso, contanto que tenha amigos influentes. 

III. Casaram-se e viveram felizes, tudo como estava escrito nas estrelas. 

IV. Foi transferido, portanto não nos veremos com muita frequência. 

 

a) porque, mesmo que, segundo, ainda que 

b) como, desde que, conforme, logo 

c) quando, caso, segundo, tão logo 

d) salvo se, a menos que, conforme, pois 

e) pois, mesmo que, segundo, entretanto 

 

6.  para acelerar sem perder o  Nessa frase, os dois conectivos sublinhados indicam, 

respectivamente: 

a) direção e negação; 

b) comparação e ausência; 

c) finalidade e concessão; 

d) modo e condição; 

e) movimento e modo. 

 

7. Esparadrapo 

quebrou a cara fica mesmo com cara de esparadrapo. No entanto, há outras, aliás de nobre sentido, 

 
QUINTANA, Mário. Da preguiça como método de trabalho. Rio de Janeiro, Globo. 1987. p. 83. 

  
*Incunábulo: [do lat. Incunabulu; berço]. Adj. 1- Diz-se do livro impresso até o ano de 1500./ S.m. 2  

Começo, origem.  
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-se em 
a) ligar duas orações que querem dizer exatamente a mesma coisa. 
b) separar acontecimentos que se sucedem cronologicamente. 
c) ligar duas observações contrárias acerca do mesmo assunto. 
d) apresentar uma alternativa para a primeira ideia expressa. 
e) introduzir uma conclusão após os argumentos apresentados 

  

8.   

 
"rendendo a verdadeira substância da coisa em si, seja ela aço polido ou carne palpitante". (l. 12-13) 
 

O emprego do conectivo grifado, no contexto, explica-se porque: 
a) revela ideias excludentes entre si 
b) expressa fatos em sequência cronológica 
c) representa acontecimentos em simultaneidade 
d) enfatiza a existência de mais de uma alternativa 

  

9.   explica Carlos Abelardo, 19 anos, estudante 

de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Goiás e criador, ao lado da namorada, Laryssa de 

 É aquela pessoa que não se deixa levar por problemas 

bestas, que, mesmo discordando de alguém, não parte para a agressão. É a pessoa calma, que escolhe 

o lutar em vez de brigar. Segundo Abelardo, o movimento é apartidário, mas político. E sobre a escolha 

do símbolo, que é uma preguiça, ele diz que a calmaria natural do animal passa uma sensação 

 É o animal mais de boa  diz. 
                                                                                              Adaptado de: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/ 

conheca-deboismo-nova-filosofia-de-boas-da-internet-17392121. Acesso em 02 abr. 2016 

  
 

a) aderir a essa filosofia de vida implica não pertencer a partido político algum. 
b) participar das manifestações políticas do país faz parte das ações apoiadas pelo movimento. 
c) ser apartidário não significa eximir-se do envolvimento com a política. 
d) não se envolver com partidos políticos é uma forma de negar a política. 
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QUESTÃO CONTEXTO 
 

 
Leia a placa a seguir e reflita: 

 
 

Houve um embaraço na hora de transmitir a mensagem. 
a. A que isso se deve? 

b. Qual é a mensagem que o autor do texto tentou passar? 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios de aula 

 

1. e 

O conectivo mas assume funções distintas em suas duas ocorrências: na primeira, como indicador de 

Mas o vento 

 
 

2. d 

se repete  
 

3.  a 

Cada oração introduzida pela conjunção e está em relação opositiva à oração que a antecede. Note-se, 

contudo, que a conjunção não é o que estabelece essa relação: a oposição decorre do sentido das 

orações em confronto 

 

4. c 

 o rato deixa de fazer 

 
SE (houver) dano ENTÃO deixa de fazer vocalização. 
Observamos uma relação de condição. 

 

5. c 

Na organizaç

forte de uma sequência: enquanto o eu lírico mostra que aceita, por exemplo, não cuspir um fruto 

amargo, o argumento mais forte é a necessidade que sente em avisar aos outros quanto é amargo. Ele vê 

esse aviso como tarefa, como observado no título. 
 

Exercícios de casa 

 

1. a 
O que gera o efeito de humor nessa charge é a quebra de expectativa introduzida por uma conjunção 

coordenativa adversativa 

preguiça, como mãe de todos os vícios, e, de repente, é pego de surpresa pela sua aceitabilidade, devido 

ao respeito que a maternidade impõe aos seus filhos. 
 

2. a 
 Além disso expressa a ideia de continuidade na enumeração dos benefícios do estilo de vida saudável, 

com alimentação equilibrada e prática regular de exercícios físicos. 
 

3. b 

A conjunção em destaque é concessiva, pois introduz uma ideia de oposição ou de concessão. 
 

4. d 
antes de mais nada equivale a primeiramente; igualmente equivale a da mesma forma; também equivale, 

nesse caso, a por outro lado (que não veicula só uma ideia de oposição, mas de adição); por conseguinte 

nos dá a ideia de consequência. 
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5. b 
Comentário: Respectivamente, tanto as conjunções grifadas quando as que as substituem, mantendo o 

significado, expressam a ideia de: causa, condição, conformidade e conclusão. 
 

6. c 
A ideia  por 

introduzir uma ideia que parece contrária, mas não anula a primeira, ou seja, há a possibilidade de se 

acelerar sem que o ritmo seja perdido, mesmo que se possa inferir o contrário. 
 

7. c 
opostas sobre o mesmo assunto. 

 

8. a 
A conjunção assume o valor de opositor, inclusive, pode ser, sem prejuízo de sentido, substituída por 

 
 

9. d 
 ou em "seja ele aço polido ou carne palpitante" não determina a escolha de uma alternativa 

em detrimento de uma outra, por exclusão ou eliminação; ao contrário, ressalta, nesse caso, a 

 
 

Questão Contexto  
 

a. As conjunções coordenativas adversativas têm função de, além de introduzir a ideia de mais peso, opor 

 

b. O autor estava preocupado com a integridade dos frequentadores do local, portanto, ele faz um apelo 

para que as pessoas se respeitem e só dancem de forma mais íntima se isso for consensual. 

 

 
 


