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Conjunções Subordinativas

► DEFINIÇÃO – São aquelas que ligam orações subordinadas à
sua principal.
Ex.: [S + V ]  conjunção [C]   OU 

[S + V + C ]  conjunção [Adj. Adv.]

a) Integrantes: que /  se   →  oração subord. substantiva
isto

Ex.: [Eu  sei]  [ que vai chover.]  →  certeza
conjunção integrante 

[Não sei]  [se vai chover.]  →  dúvida



Conjunções Subordinativas

b) Adverbiais → orações subordinadas adverbiais

 CAUSAIS – que, porque, visto que, já que, etc.
Ex.: A menina dormiu,  porque estava cansada.

 COMPARATIVAS – como, mais do que / tanto... como
Ex.: O menino trabalha   como o seu pai. (trabalha). 

mais do que o pai. 

 CONDICIONAIS – caso, se, uma vez que, sem que, etc.
Ex.: Se você começasse a estudar antes, já teria passado.  

Caso você estude, passará no concurso.
Uma vez que você se prepare, será mais fácil.



Conjunções Subordinativas

 CONCESSIVAS – embora, apesar de, posto que, ainda que...
Ex.:  Embora chovesse,  fomos à praia.

Posto que chovesse,  fomos à praia.
Conquanto chovesse,  fomos à praia.

CONFORMATIVAS – como, conforme, consoante, da mesma 
maneira que, segundo, etc. 

Ex.: Fizemos o trabalho, segundo combinamos com João.
Fizemos o trabalho, conforme combinamos com João.

 CONSECUTIVAS – que, de modo que, de forma que, etc.
Ex.: Estudei tanto,  que fiquei com dor de cabeça.
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 FINAIS – para que, a fim de que, porque, etc.
Ex.: Estudo para passar no concurso.

Estudo a fim de que passe no concurso. 
Estudo porque passe no concurso.

 TEMPORAIS –quando, logo que, assim que, mal, etc.
Ex.: Ele saiu, quando cheguei. 

Mal cheguei, ele saiu.

 PROPORCIONAIS – à medida que, à proporção que...
Ex.: À medida que estudo, aumenta o meu saber. 

Quanto mais estudo, mais aumenta o meu saber.



Conjunções Subordinativas

OBS.: Polissemia das conjunções subordinativas
 Se

Se tudo correr dentro do previsto, viajaremos amanhã.(= caso)

Se nós nos gostamos, por que nos separarmos?  (= já que)

Se fores ao cinema, avisa-me. (= quando)

Sem que

Sem que estudemos, não passaremos no concurso. (condição)

Sem que estudássemos, passamos no concurso. (concessão)
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 à medida que (proporção/gradação)
na medida em que (causa)

À medida que envelheço, meus cabelos ficam brancos.

Quanto mais envelheço, mais meus cabelos ficam brancos.

Na medida em que envelheço, meus cabelos ficam brancos.

Porque envelheço, meus cabelos ficam brancos.
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 Como

Fiz tudo como você mandou.               conformidade
Fiz tudo conforme você mandou.

Fiz tudo como você fez.         comparação
Fiz tudo como você (fez).

Como você é meu chefe, fiz o que mandou.           causa
Porque você é meu chefe, fiz o que mandou.


