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Conjunções são palavras que se destinam a ligar duas orações na mesma frase. Consoante a
função que detém podem ser classificadas de coordenativas e subordinativas:

Conjunções Coordenativas
As conjunções coordenativas ligam duas orações independentes (coordenadas) ou dois
termos que exercem a mesma função sintática na oração e dividem-se em cinco
subcategorias:
Classificação e Conjunções

Exemplos

Aditivas (ou copulativas):

O Cédric é educado e simpático.

E, NEM, TAMBÉM, COMO TAMBÉM,
BEM COMO, MAS AINDA, NÃO SÓ…
MAS, NÃO SÓ... MAS TAMBÉM, NÃO
SÓ... COMO TAMBÉM, NÃO SÓ...
BEM COMO, NÃO SÓ... MAS AINDA.

A Maria não estuda nem trabalha.
Compramos o peixe bem como a carne.
Não só o pai mas também o filho são grandes
desportistas.
A Maude estuda e trabalha.

Adversativas:

A Cecília tem conhecimentos de Português de nível
elevado, não obstante, reprovou no teste de Português
MAS, ENTRETANTO, NO ENTANTO,
elementar.
PORÉM, TODAVIA, CONTUDO, NÃO
OBSTANTE, ENTRETANTO.
Alternativas (ou disjuntivas):

Ou você estuda ou terá más notas

OU, OU… OU, ORA… ORA, JÁ… JÁ,
QUER… QUER, SEJA… SEJA.

O recém-nascido ora mama ora dorme.

Conclusivas:

Possui muito talento para o teatro, por conseguinte, fará
uma boa audição.

LOGO, PORTANTO, POR ISSO, ASSIM,
POR CONSEGUINTE, ENTÃO.

Vou à aula de Português quer faça sol quer chova.

A aula começa daqui a meia hora, por isso despacha-te.
Eu nasci em França, logo, tenho nacionalidade francesa.

Explicativas:

Faz a mala que temos de apanhar o avião.

QUE, PORQUE, PORQUANTO, POIS.

Não tenhas medo pois eu estou aqui para proteger- te.

Conjunções Subordinativas
As conjunções subordinativas ligam duas orações, de forma a que cada oração,
individualmente, faça sentido. Dentre as orações uma é a subordinante e a outra é a
subordinada. Podem identificar-se dez subcategorias de conjunções subordinativas,
consoante a função que cada uma desempenha na ligação das orações:
Classificação e conjunções

Exemplos

Causais:

PORQUE, UMA VEZ QUE, SENDO QUE,

VISTO QUE, COMO, JÁ QUE, DESDE
QUE, POIS.


Como nevava decidimos fazer esqui.
Já que estamos no Carnaval vou mascarar-me.
De que adianta chover, sendo que o calor não
passa.



Temos de fazer um exame, uma vez que já
estamos no fim do semestre.



Eles não andam juntos porque nunca estão de
acordo com nada.

Consecutivas:

QUE (PRECEDIDO DE TAL, TÃO, TANTO,
TAMANHO), SEM QUE, DE MODO QUE,

DE FORMA QUE, DE MANEIRA QUE.

Tamanho foi o trambolhão que deu que teve de
ser levado para o hospital.
O deputado gritou tanto na campanha eleitoral que
ficou rouco.

Comparativas:
 Eis que a morte chegou para o homem como
COMO, TAL QUAL, QUE, DO QUE,
chegara para a mulher.
ASSIM COMO, MAIS… QUE, MENOS…
 Não quero que os meus alunos decorem como os
QUE, (TANTO) QUANTO.
papagaios.
Conformativas:

CONFORME, ASSIM COMO, SEGUNDO,
CONSOANTE, COMO, DE ACORDO COM

QUE.

De defunto não tinha medo, só de gente viva,
conforme dizia.

Condicionais:

se, caso, contanto que, a menos
que, sem que, salvo se, desde
que.

O estudante reprovará por faltas, a menos que
apresente uma justificação válida para as
ausências das aulas.

Como noticiámos, o candidato Tiririca foi eleito
deputado, mas só depois de fazer o exame de
alfabetização.

Concessivas:



Não se sabe ainda quando nem de que forma…

MESMO QUE, POR MAIS QUE, AINDA
QUE, AINDA QUANDO, QUANDO
MESMO, SE BEM QUE, EMBORA,
CONQUANTO, POSTO QUE, POR
MUITO QUE, APESAR DE QUE, QUE,
MALGRADO, DADO QUE, SUPOSTO
QUE.



Ainda quando clamo e grito, ele esquece-se de mim.



A tela tinha sido pintada ainda quando o pintor era
vivo.



Mesmo que você não venha eu fico aqui à sua
espera.



Às vezes é preciso dizer adeus mesmo que isso doa
muito.



Amanhã será um dia diferente, mesmo que pareça
tudo igual.



Malgrado o euro estar em queda, está mais forte do
que o dólar.

Proporcionais:



Quanto mais você viaja mais pontos de bónus terá.

À MEDIDA QUE, À PROPORÇÃO
QUE, AO PASSO QUE, QUANTO MAIS
(TANTO MENOS), QUANTO MENOS.



No verão quanto mais quente melhor.



Quanto mais estuda mais sabe.



Alguns livros datavam de alguns anos, ao passo
que outros pareciam ser muito antigos.

Finais:



A fim de que a gramática se torne mais humana.

A FIM DE QUE, PARA QUE.



A fim de que cada um se possa sentir confortável há
que escolher uma almofada e nela se sentar.



Aqui está o seu texto a fim de que o professor o
corrija.

Temporais:



Eu quando for grande quero ser tudo.

QUANDO,
ENQUANTO,
SEMPRE
QUE, LOGO, QUE, DEPOIS QUE,
DESDE QUE, ASSIM QUE, ATÉ QUE,
CADA VEZ QUE, SEM QUE.



Enquanto você dormia eu passava o tempo a ver
televisão.



Desde que o samba é samba que é assim.



Depois que inventaram a palavra tempo.



Assim que estiver pronto saio de casa.

Preencha as lacunas com as conjunções apropriadas seguintes, tendo em
conta que só pode utilizar cada uma, apenas uma vez: porque, como,

não só… mas também, ora… ora, à medida que, apesar de, tão…
como, embora, ou… ou, mas, malgrado, porquanto, conforme,
segundo, por isso, que, assim como, desde que.
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