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Aditivas estabelecem ideia de adição, de sobreposição. 

Adversativas introduzem uma quebra de expectativa, estabelecem um argumento mais forte com relação à 

oração com a qual elas fazem par, apresentam uma ideia de contraste, de oposição de ressalva, de 

compensação. 

 

Alternativas 
estabelecem ideia de escolha, de opção, de alternância (exclusão de ações) 

 

Conclusivas 
explicitam o que está implícito na oração assindética com a qual fazem par, sob forma de conclusão. 

 

 Explicativas 
apresentam um argumento favorável, uma justificativa com relação à oração assindética com a qual 

fazem par dentro do mesmo período. 

 

 



  

1.1 ADITIVAS: 

 

 

 

1.2 ADVERSATIVAS: 

1.3 ALTERNATIVAS: 

 

 

1.4 CONCLUSIVAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.5 EXPLICATIVAS: 

 

 

 

 

 

 

e 

nem 

mas também 

mas 

porém 

contudo 

todavia 

no entanto 

entretanto 

não obstante 

ou 

Ou - ou 

Ora - ora 

Quer - quer 

Já - já 

Seja - seja 

logo 

portanto 

por isso 

então 

pois (após o verbo) 

por conseguinte 

pois (antes do verbo) 

porque 

porquanto 

isto é 

que 

A Conjunções coordenativas 
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porque  

 

Como (início da oração) 

  

visto que 

  

uma vez que 

  

porquanto 

 

Já que 

 

TAL 

 

TANTO       + QUE 

 

TÃO 

 

como,  

mais...que, 

 menos...que, 

 tão...quanto, 

 melhor que, 

 tal qual, 

 tanto quanto, 

 melhor que, 

 pior que. 

 

Embora  

Ainda que  

Por mais que 

Posto que 

Mesmo que  

Apesar de que 

 

Nem que 

 

Se 

Caso,  

Conquanto que Sem que,  

Dado que,  

A menos que,  

A não ser que. 

 

 

conforme  

 

como(= conforme) 

 

Segundo 

 

Consoante 

 

para que  

 

 

a fim de que 

 

  

porque (= para que). 

 

Quando 

Assim que  

Depois que 

Desde que 

Logo que  

Agora que 

Mal (início da oração) 

Enquanto 

 

À medida que 

 

À proporção que  

 

Ao passo que 

 

Quanto mais...mais 

 

Quanto mais...menos 

 

QUE 

 

SE 

 

(introduzem as orações 

subordinadas substantivas) 

  



QUESTÃO 1 Observe os elementos destacados na passagem:  

“Sempre passo no curral antes do manejo, observo tudo, dizem 
que tenho olho biônico, e ela notou uma coisa que eu não tinha 
visto”, presente no primeiro parágrafo. 

As palavras destacadas exercem  

(A) funções diferentes, pois o primeiro “que” é conjunção 
integrante e introduz uma oração coordenada, enquanto o 
segundo “que” é pronome relativo e introduz uma oração 
explicativa.    

(B) funções diferentes, pois o primeiro “que” é uma conjunção 
subordinativa, enquanto o segundo é um pronome relativo, 
tendo como antecedente o termo “coisa”.  

(C) mesma função, pois ambos são conjunções subordinativas, 
sendo que o primeiro introduz uma oração substantiva, 
enquanto o segundo, uma oração adverbial restritiva.    

(D) mesma função, pois ambos os pronomes “que” retomam 
vocábulos anteriores, sendo o verbo “dizem” e o substantivo 
“coisa” seus antecedentes respectivamente.    

(E) mesma função, pois ambos são conjunções, porém o 
primeiro “que” é uma conjunção subordinativa, enquanto o 
segundo, uma conjunção coordenativa.   

 

QUESTÃO 2 Observe o uso do vocábulo que nos enunciados dos 
itens abaixo. 
I. “...quando nos deparamos com o dependente químico que 
chamamos de zumbi...” 
II. “Disseram na nossa cara que praia de paulistano é 
shopping...” 
III. “Nem que nos custem décadas, mas faremos algo belo com 
os escombros...” 
Assinale a alternativa que apresenta a sua classificação correta. 
(A) I. pronome relativo; II. conjunção integrante; III. conjunção 
concessiva.     
(B) I. conjunção subordinativa; II. partícula de realce; III. 
interjeição.   

(C) I. pronome relativo; II. conjunção integrante; III. conjunção 
explicativa.     
(D) I. conjunção coordenativa; II. pronome relativo; III. pronome 
adjetivo.    
(E) I. conjunção coordenativa; II. conjunção integrante; III. 
pronome adjetivo.   
 
QUESTÃO 3 Leia o conjunto de frases a seguir e responda, na 
sequência, quais funções são assumidas pela palavra “que”. 

 Leio nos seus olhos claros um quê de profunda 
curiosidade. 
 

 Isso não compete a nós, mas sim a eles. 
 

 Falou de tal modo que nos empolgou.  
 
(A) pronome indefinido – conjunção subordinativa comparativa - 
conjunção subordinativa consecutiva.    
(B) substantivo - pronome relativo - conjunção subordinativa 
consecutiva.    
(C) substantivo – conjunção integrante - conjunção 
subordinativa consecutiva.    
(D) substantivo – conjunção coordenativa - conjunção 
subordinativa consecutiva.    
(E) pronome indefinido – palavra expletiva - conjunção 
subordinativa consecutiva.    
   
  
 
  

   

 

 

 



QUESTÃO 4 Em “Não sei, sequer, se me viste...”, a alternativa que classifica corretamente a palavra em destaque é   

(A) conjunção subordinativa condicional.     

(B) conjunção substantiva subjetiva.     

(C) conjunção subordinativa temporal.     

(D) conjunção coordenativa explicativa.     

(E) conjunção subordinativa integrante.    

 

 

O gosto da surpresa 
Betty Milan 

Psicanalista e escritora 

 
 Nada é melhor do que se surpreender, olhar o mundo com olhos de criança. Por isso as pessoas gostam de viajar. Nem o trânsito, nem a fila no aeroporto, 
nem o eventual desconforto do hotel são empecilhos neste caso. Só viajar importa, ir de um para outro lugar e se entregar à cena que se descortina. Como, aliás, no 
teatro. 
 O turista compra a viagem baseado nas garantias que a agência de turismo oferece, mas se transporta em busca de surpresa. Porque é dela que nós 
precisamos mais. Isso explica a  
célebre frase “navegar é preciso, viver não”, erroneamente atribuída a Fernando Pessoa, já que data da Idade Média. 
 Agora, não é necessário se deslocar no espaço para se surpreender e se renovar. Olhar atentamente uma flor, acompanhar o seu desenvolvimento, do 
botão à pétala caída, pode ser tão enriquecedor quanto visitar um monumento histórico. 
 

QUESTÃO 5 No trecho: “Agora, não é necessário se deslocar no espaço para se surpreender e se renovar.”, a palavra em destaque:  
 
(A) poderia, sem modificar a ideia expressa no texto, ser substituída por qualquer adjunto adverbial de tempo que faça referência ao momento em que se fala.    
(B) possui sentido semelhante ao de uma conjunção adversativa, podendo ser substituída pela palavra “pois”.    
(C) poderia ser substituída pela conjunção coordenativa explicativa “mas”, mantendo-se a ideia expressa no texto.    
(D) possui valor adversativo e poderia ser substituída pela conjunção “todavia”, mantendo-se a ideia expressa no texto.    
(E) não possui valor sintático nem semântico, razão por que é possível retirá-la e ainda manter a ideia expressa no texto.   
 
 
 



Observe o texto publicitário a seguir reproduzido, que explora de forma criativa o uso da conjunção. 

 

 
 

QUESTÃO 6 

 

Assinale a afirmação correta a respeito dos procedimentos linguísticos encontrados em "Viver ou Sonhar?" e "Viver e Sonhar.".  

(A) Temos, respectivamente, conjunção coordenativa aditiva e conjunção coordenativa alternativa; pois, quando se joga com o sentido das frases, opondo-se as 
ações umas às outras, as conjunções podem assumir valores e significados diferentes ou até mesmo opostos.    

(B) A primeira frase traz uma conjunção coordenativa alternativa com valor aditivo, e a segunda frase, uma conjunção coordenativa aditiva com valor adversativo. 
Isto se dá devido à intenção do autor de fazer um jogo de palavras muito em uso na linguagem publicitária.    

(C) Vê-se que a conjunção coordenativa, presente em ambos os casos, apesar de adquirir significativos diferentes, não altera o sentido das frases, já que liga 
elementos independentes, estabelecendo relações de alternância, no primeiro caso, e de igualdade ou alternância, no segundo caso.    

(D) Temos, respectivamente, conjunção coordenativa alternativa e conjunção coordenativa aditiva. A mudança de sentido obtida com a troca das conjunções está 
na escolha a ser feita: a primeira implica exclusão de ações, o que leva à indecisão, enquanto a segunda expressa a soma de uma ação à outra, resultando disso 
um modo mais completo de vida.    

(E) Temos, respectivamente, conjunção coordenativa alternativa e conjunção coordenativa aditiva. O autor do texto publicitário, ao fazer um jogo, alternando as 
conjunções, tenta obter uma mudança de sentido; porém, como podemos observar com uma leitura mais cuidadosa, nem toda troca de conjunção caracteriza 
uma alternância de pensamento.    

 



QUESTÃO 7  

Identifique o POIS como conjunção coordenativa explicativa ou conjunção coordenativa conclusiva: 

 

a) Deitei-me cedo, POIS estava muito cansado. 

b) O político não agiu com lealdade; perdeu, POIS, na disputa pela reeleição. 

c) O aluno não estudou o suficiente; ficou, POIS, reprovado. 

d) As mulheres entendem de economia, POIS são elas as responsáveis pela organização do orçamento familiar.  

  

QUESTÃO 8 Em qual das orações a seguir, a conjunção coordenativa POIS estabelece uma conclusão?  

(A) Venha logo, pois sua presença é importante.    
(B) As matrículas foram encerradas; nada pode ser feito, pois.    
(C) Fale mais alto, pois a ligação está ruim.    
(D) Não demore, pois não gosto de ficar sozinha.    
(E) Choveu, pois as ruas estão molhadas.    
 

E lá estava, nas últimas fileiras, o Luís Fábio. Notara suas limitações e construíra uma ponte especial para ele, mas o menino não conseguira atravessá-la. Era 

assim: para alguns, bastavam uns passos; para outros, o percurso se encompridava. O professor suspirou. Fizera o seu melhor. Lembrou-se das palavras de 

Guimarães Rosa: "Ensinar é, de repente, aprender". Sim, aprendera muito com seus alunos. Inclusive aprendera sobre si mesmo. Aquelas crianças haviam, 

igualmente, ligado pontos em sua vida. Agora, seguiriam novos rumos. Haveriam de encontrar outras pontes para superar os abismos do caminho. Ele permaneceria 

ali, pronto para levar uma nova classe até a outra margem. E o tempo, como um viaduto, haveria de conduzi-lo à emoção desse novo mistério. 

CARRASCOZA J. Apenas uma ponte. Disponível em: <http://novaescola.abril.uol.com.br.> Acesso em: 14 de ago. 2003. Layout adaptado.  

QUESTÃO 9 Atente para o uso da conjunção MAS no trecho que segue: 

"E lá estava, nas últimas fileiras, o Luís Fábio. Notara suas limitações e construíra uma ponte especial para ele, mas o menino não conseguira atravessá-la." 

Em relação a seu emprego na situação acima, a conjunção MAS introduz um enunciado que  

(A) contraria a possibilidade de concretização de uma ação explicitada anteriormente.    

(B) contraria a possibilidade de concretização de uma ação subentendida anteriormente.    

(C) confirma a possibilidade de concretização de uma ação subentendida anteriormente.    

(D) confirma a possibilidade de concretização de uma ação explicitada anteriormente.    

 



            Transforma-se o amador na cousa amada, 

 por virtude do muito imaginar; 

 não tenho, logo, mais que desejar, 

 pois em mim tenho a parte desejada. 

  Se nela está minh'alma transformada, 

  que mais deseja o corpo de alcançar? 

  Em si somente pode descansar,  

  pois consigo tal alma está liada. 

 Mas esta linda e pura semideia, 

 que, como um acidente em seu sujeito, 

 assi co a alma minha se conforma, 

  está no pensamento como ideia: 

  e o vivo e puro amor de que sou feito, 

  como a matéria simples busca a forma. 

  

(Camões, ed. A. J. da Costa Pimpão) 

  

QUESTÃO 10 A conjunção MAS, que aparece no início do primeiro terceto, é usada para  

(A) apresentar uma síntese das ideias contidas nos quartetos, que funcionam como tese e antítese.    

(B) opor à satisfação expressa nos quartetos a insatisfação trazida por uma ideia incompleta e pelo conformismo.    

(C) substituir o conectivo E, assumindo valor aditivo, já que não há oposição entre os quartetos e os tercetos.    

(D) iniciar um pensamento conclusivo, podendo ser substituído pelo conectivo PORTANTO.    

(E) introduzir uma ressalva em relação às ideias que foram expressas nos quartetos.    

   



 A MAÇÃ DE OURO 
 
A Apple supera a Microsoft em valor de mercado, premiando o espírito visionário e libertário de Steve Jobs 
 

12A Microsoft e a Apple vieram ao mundo praticamente ao mesmo tempo, em meados dos anos 1970, criadas na garagem de jovens estudantes. Mas as 
empresas não trilharam caminhos paralelos. A Microsoft desenvolveu o sistema operacional mais popular do mundo e rapidamente se tornou uma das maiores 
corporações americanas, rivalizando com gigantes da velha indústria. A Apple, ao contrário, demorou a decolar. 14Fazia produtos inovadores, mas que vendiam 
pouco. 4Isso começou a mudar quando Steve Jobs, um de seus fundadores, 6que fora afastado nos anos 80, assumiu o comando criativo da empresa, em 1996. 11A 
Apple estava à beira da falência e só ganhou sobrevida porque recebeu um 10aporte de 150 milhões de dólares de Microsoft. Jobs iniciou o lançamento de 
produtos 8genuinamente revolucionários nas áreas que mais crescem na indústria de tecnologia. Primeiro com o iPod e a loja virtual iTunes. Depois vieram o iPhone 
e, agora, o iPad. Desde o início de 2005, o preço das ações da empresa foi multiplicado por oito. 3Na semana passada, a Apple alcançou o cume. 15Tornou-se a 
companhia de tecnologia mais valiosa do mundo, superando a Microsoft. 13Na sexta-feira, a empresa de Jobs tinha valor de mercado de 233 bilhões de dólares, 
contra 226 bilhões de dólares da companhia de Bill Gates. 
 

BARRUCHO, Luís Guilherme & TSUBOI, Larissa. A maçã de ouro. In: Revista Veja, 02 de jun. 2010, p.187. Adaptado.   

 
 

QUESTÃO 11 Analise o período abaixo: 

 

“A Apple estava à beira da falência e só ganhou sobrevida porque recebeu um aporte de 150 milhões de dólares da Microsoft.” (ref. 11) 
 

No trecho, 

(A) a conjunção e estabelece, entre as orações coordenadas, um sentido adversativo.    

(B) a conjunção porque introduz ideia de causa à primeira oração do período.    

(C) há três orações, cujos núcleos são transitivos diretos.    

(D) o verbo receber possui somente objeto direto.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Em 20 de novembro de 1959, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos da Criança, com a intenção de garantir à criança uma infância feliz. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, art. 4º, esclarece que os direitos infantis precisam de ser recordados todos os dias como o direito à vida, saúde, 
alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. 
 

Disponível em www.oecumene.radiovaticana.org em12/10/2010. 
 
 

 

QUESTÃO 12 A respeito do conectivo que, em: “... esclarece que os direitos infantis precisam de ser recordados...”, podemos dizer que o termo em evidência é 
classificado como :  
a) pronome relativo e introduz uma oração subordinada adjetiva.    
b) pronome relativo e introduz oração subordinada substantiva.    
c) conjunção integrante e encabeça oração subordinada adverbial.    
d) conjunção integrante e encabeça oração subordinada substantiva.    
e) conjunção explicativa e introduz oração coordenada.    
  

 QUESTÃO 13 Considerando-se a relação lógica existente entre os dois segmentos dos provérbios adiante citados, o espaço pontilhado NÃO poderá ser 
corretamente preenchido pela conjunção MAS, apenas em:  
(A) Morre o homem, (...) fica a fama.    
(B) Reino com novo rei (...) povo com nova lei.    
(C) Por fora bela viola, (...) por dentro pão bolorento.    
(D) Amigos, amigos! (...) negócios à parte.    
(E) A palavra é de prata, (...) o silêncio é de ouro.    
  

 

 

  

  

 

 

 


