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CLASSIFICAÇÕES

ADITIVAS
e, nem, não só...mas (também/ainda), 

não só...(bem) como, 
tanto...quanto/como, mais (matemática) 

ADVERSATIVAS
mas, porém contudo, todavia, 

entretanto, no entanto, não obstante, só 
que, senão, agora, antes, ainda assim.

ALTERNATIVAS
ou, ora...ora, quer...quer, seja...seja, 

já...já, uma vezes...outas vezes, 
talvez...talvez.

CONCLUSIVAS logo, portanto, por isso, assim, pois, 
então, por conseguinte, em vista disso.

EXPLICATIVAS porque, que, porquanto, pois (antes do 
verbo).



ADITIVAS

• Trabalho e estudo.

• Não só trabalho mas também estudo.

• Não só trabalho como também estudo.

• Tanto estudo quanto trabalho.

• Não somente estudo senão ainda trabalho.

CORRELAÇÕES 
ADITIVAS, ou SÉRIES 
ADITIVAS ENFÁTICAS



ADVERSATIVAS

• Ela está exausta, terá de trabalhar dobrado, entretanto.

• Ele atendia a todas as exigências, só que não foi contratado.

• Sorria sem pudor, não obstante se aquietava diante do pai.

• O rapaz não estudava, antes devorava os livros.

• Sou legal, agora boba não sou.

advérbios para uns, 
conjunções para 
outros (Sacconi, 

Cegalla, dicionário 
Houaiss).



ALTERNATIVAS

• Você quer suco ou deseja tomar refrigerante?

• Ora trabalha, ora cuida dos filhos.

• Seja neste mês, seja no próximo, iremos pagar as dívidas.

• Talvez retornaremos, talvez não; ainda não se sabe.

• O dinheiro umas vezes traz felicidade, outras vezes traz tristeza.

• TODAS, EXCETO “OU” SEMPRE SÃO CORRELATAS.



CONCLUSIVAS

• A adoção é um gesto nobre, portanto abracemos a causa.

• Ele não passou, por isso terá de conciliar o trabalho com o

cursinho.

• Ele te protege; sê-lhe grato, pois. (José Oiticica)

• O mal é irremediável, em vista disso tente se conformar.

• A nota dele era ruim, por conseguinte foi desclassificado.



EXPLICATIVAS

• Choveu, porque o chão está molhado.

• Os funcionários já chegaram, pois as luzes estão acesas.

• Estude, que valerá a pena.

• Ela devia estar com frio, porquanto tremia.

NÃO CONFUNDA COM PORTANTO



IMPORTANTE: 
EXPLICAÇÃO X CAUSA

• Choveu, porque o chão está molhado.

explicação

• O chão está molhado porque choveu.

causa

• ATENÇÃO: verbo no imperativo conjunção explicativa.

• Não se afobe não, que nada é pra já. (Chico Buarque)
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CLASSIFICAÇÕES

PARTE 1

INTEGRANTES QUE, SE

CAUSAIS
porque, que, porquanto, como, dado 

que, visto que, já que, uma vez que, na 
medida em que, sendo que

COMPARATIVAS
tal qual, tal como, tão (...) como/quanto, 
assim como, mais, menos, melhor, pior, 

maior, menor (...) que, assim como

CONCESSIVAS
embora, conquanto, ainda que, mesmo 
que, se bem que, posto que, apesar de 

que, sem que (=embora não)

CONDICIONAIS

se, caso, contanto que, exceto se, salvo se, 
desde que (seguido de subjuntivo), uma 

vez que (seguido de subjuntivo), a não ser 
que, a menos que 



CLASSIFICAÇÕES

PARTE 2

CONFORMATIVAS conforme, consoante, segundo, como 
(=conforme)

CONSECUTIVAS tão, tanto, tamanho/a (...) que, de modo 
que, de sorte que, de forma que, sem que 

FINAIS

para que, a fim de que, porque (=para que 
NÃO USUAL), de 

modo/maneira/forma/sorte que (=para que 
NÃO USUAL)

PROPORCIONAIS

à proporção que, à medida que, ao passo 
que, quanto 

mais/menos/menor/maior/melhor/pior(...)m
ais/menos/menor/maior/melhor/pior

TEMPORAIS
quando, enquanto, mal (=logo que), 

antes que, depois que, sempre que, logo 
que, cada vez que, agora que, assim que.



INTEGRANTES

• Introduzem orações subordinadas substantivas.

•MACETE: isso.

• Não sei se suportarei esse tanto de trabalho. Não sei ISSO.

• Eu o informei de que a data foi mantida. Eu o informei DISSO.

•



CAUSAIS

• Eles terminaram porque nenhum dos dois abria concessões.

• Não almoçou porquanto não tinha fome.

• Como estudamos muito, fomos aprovados.

• Na medida em que estava sobrecarregada, ficou muito nervosa.

NÃO CONFUNDA CAUSA
COM EXPLICAÇÃO



COMPARATIVAS
• Gosto de cinema tal e qual teatro.

• Este apartamento é maior (do) que aquela casa.

• Ele é tão bonito quanto ela.

• Viva o dia de hoje como se fosse o último.

É COMUM QUE O VERBO DA SEGUNDA
ORAÇÃO FIQUE IMPLÍCITO.



CONCESSIVAS

• Embora tenha estudado, foi mal na prova.

• Conquanto eu trabalhe, nunca paro de estudar.

• Gosto daquela turma, ainda que alguns alunos continuem a

perturbar as aulas.

• Vamos à praia, nem que caia um temporal.



CONDICIONAIS

• Se você não me encontrar, deixe um recado.

• O mundo mudará contanto que as pessoas mudem.

• Ele virá, a menos que você o impeça.

• Uma vez que você aceite a proposta, assinaremos o documento.

ASSINAMOS O DOCUMENTO PORQUE VOCÊ

ACEITOU A PROPOSTA. (CAUSA)



CONFORMATIVAS

• Assim como disse Platão, o filósofo deve procurar o

conhecimento.

• Tudo ocorreu como tinha sido planejado.

• Como se pode ver, é impossível tirar o cinturão desse lutador.

• Consoante falamos, dedique-se ao estudo.



CONSECUTIVAS

• Ele é tão inteligente que passou no ITA.

• Trabalhei tanto que acabei tendo uma estafa.

• “A ausência é um estar em mim.

E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços,

que rio e danço e invento exclamações alegres (...)” (Drummond)

• Ele queria melhorar de vida, de sorte que começou a investir nos

estudos.



FINAIS

• Viajei a fim de espairecer.

• Reze porque não entreis em tentação.

• Viaja sempre à janela de maneira que pegue uma brisa.

• Estudava muito para que fosse aprovado.

ESTUDAVA TANTO QUE FOI APROVADO.

(CONSEQUÊNCIA)



PROPORCIONAIS

• A temperatura sobe à proporção que o verão se aproxima.

• Quanto mais conheço os seres humanos, mais gosto dos bichos.

• Quanto mais estudo química, menos entendo.

• O mundo sofre à medida que ignoramos os impactos do progresso.

À MEDIDA QUE = À PROPORÇÃO QUE

NA MEDIDA EM QUE = PORQUE



TEMPORAIS
• “Quando nasci, um anjo torto

desses que vivem na sombra disse:

Vai, Carlos! ser gauche na vida.” (Drummond)

• Mal entrei na sala, já perguntaram as notas das provas.

• Desde que começou a se alimentar melhor, melhorou.

DESDE QUE SE ALIMENTASSE MELHOR,

IRIA MELHORAR. (CONDIÇÃO)


