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E X E R C Í C I O S  D E

Conjunção



É expressamente proibido cópia, venda, 
publicação e distribuição do conteúdo ofe-
recido. A utilização para qualquer outro 
fim está expressamente proibida por lei e 
pode resultar em penas civis e criminais.

Atenção
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Conjunção
Chegou a hora de estudar as conjunções! Preparado para relembrar um dos assuntos que mais cai 
em concurso público? É isso mesmo! Se você é concurseiro, obrigatoriamente, precisa conhecer 
as conjunções e não tem jeito, é decorar mesmo. Sabe qual é a melhor maneira de tornar esse 
processo mais fácil? Fazendo muitos exercícios. Muito mesmo! 

Compreender o papel e a classificação das conjunções é importante não só para alcançar uma boa 
nota nas provas mas também para conseguir fazer uma excelente redação.

Vamos começar? 

Conjunção é uma palavra invariável que liga, normalmente, termos de mesma função sintática, 
orações, períodos e parágrafos, estabelecendo uma relação lógica. Apresenta valores semânticos 
diferentes, ou seja, cada uma carrega um sentido (ou mais de um), estabelecendo relações de 
adição, oposição, conclusão etc. 

Alguns exemplos: 

• O aluno estudou muito para a prova, logo foi aprovado. (conclusão)
• As crianças brincavam na chuva quando a mãe as chamou. (tempo)
• Ora você estuda, ora você ouve música. (alternância)
• Se ela me convidar para ir ao cinema, ficarei muito feliz. (condição)
• À medida que envelhecemos, adquirimos sabedoria. (proporcionalidade)
• Não só estuda mas também trabalha. (adição)

Existem dois tipos de conjunção:

• Coordenativas (aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa)
• Subordinativas (integrante, causal, comparativa, concessiva, condicional, conformati-

va, consecutiva, final, proporcional, temporal)

Importante!

• Algumas conjunções são formadas por mais de uma palavra. Quando isso acontece, 
temos locuções conjuntivas. Ex.: no entanto, por conseguinte, para que, a fim de que...

• Algumas conjunções podem mudar de posição na frase.
• Algumas conjunções coordenadas podem aparecer em dupla (correlatas), formando 

uma unidade de sentido. Ex.: ora... ora
• Para saber se os termos “que” e “se” são conjunções integrantes, faça a substituição 

pela palavra “isso”. Ex.: Quero que você seja feliz. (Quero isso) / Não sei se você é feliz. 
(Não sei isso)

Vamos dar início aos exercícios? Não se esqueça de dar uma atenção reforçada ao gabarito co-
mentado, pois há explicações valiosas para complementar o seu estudo sobre conjunções.
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1. Assinale a alternativa incorreta: 
a.  Existem dois tipos de conjunções: coordenativas e subordinativas.
b.  A locução conjuntiva é formada por um grupo de vocábulos.
c. Conjunção é uma palavra que muda de forma, é variável.
d. Síndeto é sinônimo de conjunção.
e. A conjunção não exerce função sintática. 

2. Não temos conjunção adversativa em: 
a. Sei quem você é, porém não me lembro do seu nome.
b. Não comprou o celular, porquanto estava sem dinheiro. 
c. Este sapato é desconfortável, todavia preciso usá-lo.
d. Estou satisfeito, no entanto não consigo parar de comer.
e. Bebidas alcoólicas não fazem bem, entretanto não vivo sem elas.

3. Sobre as conjunções adversativas, assinale a alternativa incorreta: 
a. Indicam ideia de exclusão.
b. Indicam ideia de oposição.
c. Indicam ideia de contraste.
d. Indicam ideia de ressalva.
e. Indicam ideia de quebra de expectativa.

4. São sinônimos de conjunção, exceto: 
a. Conector
b. Conectivo
c. Elemento coesivo
d. Síndeto
e. Locução 

5. Assinale a alternativa incorreta:
a. A conjunção tem o papel fundamental de conectar partes do texto.
b. Muitas conjunções podem mudar de posição na frase.
c. Algumas conjunções coordenadas aparecem em dupla.
d. As locuções conjuntivas, muitas vezes, terminam em “de”.
e. Uma mesma conjunção pode apresentar mais de um sentido.

6.	 Identifique	as	conjunções	das	frases	abaixo	e	numere	corretamente:	
a. Adição
b. Conclusão
c. Causa
d. Comparação
e. Condição

EXERCÍCIOS
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Gabarito comentado
1. Letra c

Conjunção é uma palavra que não muda de forma, é invariável.

2. Letra b
“Porquanto” é uma conjunção explicativa ou causal. Na frase em questão, é causal. Todas as 
outras conjunções são coordenadas adversativas, pois indicam ideia de oposição, contraste, 
quebra de expectativa (porém, todavia, no entanto, entretanto).

3. Letra a 
As conjunções que exprimem ideia de exclusão são as alternativas. Ex.: ou...ou, seja...seja. 

4. Letra e 
Locução não é sinônimo de conjunção. Locução é um grupo de vocábulos. Existem vários tipos 
de locuções: substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, adverbiais, prepositivas, CONJUN-
TIVAS e interjetivas.

5. Letra d 
As locuções conjuntivas, muitas vezes, terminam em “que”. Ex.: já que, para que, assim que, à 
medida que... Quando a locução termina em “de”, temos locuções prepositivas. Ex.: acima de, 
antes de, além de, em virtude de, acerca de...

6. b / e / d / a / c  (logo, se, como, nem, dado que)

7. a. causa / b. conformidade / c. comparação / d. tempo / e. condição

8. Letra d
“À medida que” é uma conjunção subordinativa proporcional.

9. Letra c (quando, mas, e)

10. b / e / a / c / d 

11. Letra e 
a. Um mesmo conectivo pode apresentar distintas classificações.
b. Quando duas ou mais palavras desempenham o papel de conjunção, recebem o nome de  
 locução conjuntiva.
c. As conjunções não exercem função sintática na oração.
d. As conjunções subordinativas ligam orações sintaticamente dependentes.

12. a. dado que (subordinativa causal)
b. porquanto (subordinativa causal)
c. por conseguinte (coordenativa conclusiva)
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