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As conjunções são 
expressões que juntam duas 
palavras em uma mesma 
frase ou duas frases. Essas 
frases podem determinar um 
vinculo de coordenação, isto 
é, uma está ligada a outra.



Essas conjunções coordenadas 
podem estabelecer relações de 
adição (y/e) ou de alternância 
(o/u) entre expressões ou 
orações.



•A conjunção Y/E estabelece 
relação de adição afirmativa entre 
expressões e orações.

•A conjunção O/U estabelece 
relação de alternância entre 
expressões e orações, transmitindo 
a idéia de opção entre duas ou 
mais possibilidades.



Adição = Y/E

• O termo “e” substitui o “y” quando a palavra 
que vem depois se inicia por “i” ou “hi”, com 
exceção dos ditongos “hia, hie ou hio”, quer 
dizer, usa-se “e” no lugar de “y” quando a 
palavra seguinte começa por (i) ou (hi) 
acompanhadas de consoante.

• Esse tipo de conjunção é chamada de 
copulativa.



Adição = Y/E

• Uso do Y:

• A Lorena le encanta bailar y cantar. 

• La Ciencia y la Cultura. 

• La casa y la pesca. 

• Todo acto y decisión precisa de madurez. 

• Diversidad de especies y de individuos. 

• Los métodos alternativos y sustitutivos.



Adição = Y/E

• Uso do E:
• Es importante que estudiemos español e inglés. 

• Portugués e historia son las asignaturas que 
más me gustan. 

• Las flores e insectos. 

• Carlos e Iván son ecologistas. 

• Padre e hijo. 

• Verano e invierno. 

• AGUA …Y…. HIELO



Alternancia = O/U

• O termo “u” substitui o “o” quando as 
palavras que vem depois começam por “o” 
ou “ho”.

• Esse tipo de conjunção é chamada de 
disyuntiva.



Alternancia = O/U

• Uso do O/U:

• Qué prefieres? Pollo ...O... pescado?

• Color rojo ..O.... naranja. 

• Las instituciones públicas ..O.... privadas. 

• Películas ....O... vídeos. 

• Azul ..O.... verde. 

• Sufrimiento físico ...O.... psíquico. 



Alternancia = O/U

• Uso do O/U:

• Van a llegar en septiembre …… octubre. 

• Hay más mujeres ….. hombres? 

• Verano …… otoño. 

• Un loro ……. otra mascota. 

• Una débil rama …… hoja. 

• Las aves emigran en primavera …. otoño.



Vamos a practicar!



FIN


