
 

Aula 
43A Conjunções - Definição 

A conjunção é uma palavra invariável que liga duas orações ou dois 
termos semelhantes de uma mesma oração. Vejamos a seguir: 

Ex.: O garoto quebrou o vaso e chorou quando o pai chegou em casa. 
No exemplo temos três orações, portanto três informações que seriam: 
O garoto quebrou o vaso. / O garoto chorou. / O pai chegou em casa. 
Ex.:  No feriado eu vou para São Paulo ou Campinas. 
Nesse exemplo São Paulo e Campinas são substantivos. 
Podemos notar que as palavras “vou para” fica implícito antes de Campinas 

Percebemos que as palavras "e", "quando" e “ou” são conjunções, pois a 
função que desempenham é ligar orações e elementos, estabelecendo 
uma conexão entre as informações contidas no texto. 

CONJUNÇÕES COORDENATIVAS 

Estabelecem uma ligação entre orações que não dependem umas das 
outras para que tenham pleno significado. 

Ex.: Ela trabalha o dia todo e estuda à noite. 
Ex.: Eu vi sua irmã na praça, mas ela não me viu. 

Atenção: Elas também ligam termos que têm a mesma função gramatical. 

Ex.: Eu comi muito e rápido. (Advérbios) 
Ex.: Não vi Renata nem Marcelo. (Substantivos) 
Ex.: Não sei se estou cansado ou entediado. (Adjetivos) 

CONJUNÇÕES SUBORDINATIVAS 

Estabelecem uma ligação entre duas orações sintaticamente 
dependentes. Ou seja, o entendimento de uma está relacionado ao à 
informação presente na outra.  

Ex.: Quero que você volte já 
Ex.: Vou à praia, embora esteja chovendo. 
Ex.: O meu livro é interessante como o seu (o “é” está oculto). 
Ex.: Não sei se você percebeu que as cortinas são novas. 

LOCUÇÃO CONJUNTIVA 

Ocorre quando duas ou mais palavras exercem a função de conjunção. 
Como os casos de: ainda que, desde que, assim que, uma vez que, 
antes que, logo que, etc. 

Ex.: Ele participará da festa, desde que você faça a sua parte. 
Ex.: Eu entreguei o trabalho assim que o professor pediu. 

 

01. Diga com suas palavras o que é uma conjunção. 
02. Leia a mensagem abaixo e preencha os espaços numerados com as 
conjunções adequadas. 

Eu viajei para Recife, Lia, (01) não fui a Olinda. Em Recife conheci praias 
lindas (02) aqueles bonecos gigantes. Papai parou o carro perto de uma loja 
onde vi inúmeros deles enfeitando as vitrines, (03) o carnaval se aproxima. 
Em Recife tudo é festa, suas ruas ficam lotadas de gente, (04) sempre 
andava de mãos dadas com mamãe para não me perder. No sábado tomei 
tanto sol que fique febril, não pude ir à praia (05) sair à noite, (06) me diverti 
durante a tarde no shopping. Lembrei tanto de você nesta viagem, (07) 
assisti uma peça teatral que certamente você iria adorar. Beijinhos, Dani. 

03. Retire as conjunções e diga se é coordenativa ou subordinativa: 
a) Hoje estou com um humor péssimo, porque briguei com mamãe. 
b) Quando acordei, minha bolsa havia sumido. 
c) Conforme eu já sabia, tirei nota baixa. 
d) Ainda que eu sofra, não voltarei. 
e) Caso você saia, feche a porta.  
f) Estudei o assunto, mas não entendi nada.  
g) Li e reli o livro. 
h) Ou você me engana ou não está maduro. 
i) Não só se atrasou, mas também esqueceu o trabalho de português. 
j) À proporção que estuda, mais aprende. 
k) Saiu cedo, mas não voltou ainda. 
04. Transforme as frases abaixo em uma única frase usando a 
conjunção apropriada e fazendo as alterações necessárias. 
a) Eu faço a prova. Eu não estudei. 
b) Comprarei o vestido. Conseguirei pagar. 
c) Você poderá brincar. Você fará a tarefa. 
d) Ele chegar tarde. Eu não farei o jantar. 


