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Conjunção 
 
Palavras ou expressões que ligam uma oração a outra num mesmo 
período ou termos semelhantes numa mesma oraçao. 
Conjunção é uma das dez classes de palavras definidas pela 
gramática. As conjunções são palavras invariáveis que servem para 
conectar orações ou dois termos de mesma função sintática, 
estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de 
simples coordenação. 
São exemplos de conjunções portanto, logo, pois, como, mas, e, 
embora, porque, entretanto, nem, quando, ora, que, porém, todavia, 
quer, contudo, seja, conforme. 
Quando duas ou mais palavras exercem função de conjunção dá-
se-lhes o nome de locução conjuntiva. São exemplos de locuções 
conjuntivas à medida que, apesar de, afim de que. 
 
Classificação das conjunções 
As conjunções são classificadas de acordo a relação de 
dependência sintática dos termos que ligam. Se conectarem 
orações ou termos pertecentes a um mesmo nível sintático, são 
ditas conjunções coordenativas 
Quando conectam duas orações que apresentem diferentes níveis 
sintáticos, ou seja, uma oração é um membro sintático da outra, são 
chamadas de conjunções subordinativas. 
Apesar de ser uma classe de palavras com muitas classificações, 
são poucas as conjunções propriamente ditas existentes. A maioria 
delas são na verdade locuções conjuntivas (mais de uma palavra 
com a função de conjunção) ou palavras de outras classes 
gramaticais que às vezes exercem a função de conjunção em um 
período. 
As conjunções ditas "essenciais" (isto é, palavras que funcionam 
somente como conjunção) são as seguintes: "e", "nem", "mas", 
"porém", "todavia", "contudo", "entretanto", "ou", "porque", 
"porquanto", "pois", "portanto", "se", "ora", "apesar" e "como". 
 
Coordenativas 
As conjunções coordenativas classificam-se em: 
Aditivas ou Copulativas 
Indicam uma relação de adição. São elas: e, nem, mas também, 
como (depois de não só), como ou quanto (depois de tanto) etc. 
Adversativas 
Indicam uma relação de oposição, bem como contraste ou 
compensação, entre as unidades ligadas. São elas: mas, porém, 
todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante etc. 
Alternativas ou Disjuntivas 
Como o seu nome indica, expressam uma relação de alternância, 
seja por incompatibilidade dos termos ligados ou por equivalência 
dos mesmos. São elas: ou ... ou ,ora ... ora,já...já ,quer...quer 
,seja...seja etc. 
Explicativas 
Expressam a relação de explicação, razão ou motivo. São elas: que, 
porque, porquanto, pois (anteposta ao verbo) 
Conclusivas 
Indicam relação de conclusão. São elas: pois(posposto ao verbo), 
logo, portanto, então. 
Subordinativas 
As conjunções subordinativas ligam uma oração de nível sintático 
inferior (oração subordinada) a uma de nível sintático superior 
(oração principal). Uma vez que uma oração é um membro sintático 
de outra, esta oração de pode execer funções diversas, 
correspondendo um tipo específico de conjunção para cada uma 
delas. 
 
Integrantes 
Introduzem uma oração que pode funcionar como sujeito, objeto 
direto, predicativo, objeto indireto, complemento nominal ou aposto 
(nos três últimos casos pode haver uma preposição anteposta a 
conjunção) de outra oração. As conjunções subordinativas 
integrantes são que e se. 
Quando o verbo exprime uma certeza, usa-se que; quando não, 
usa-se se. 

Afirmo que sou estudante.  

Não sei se existe ou se dói.  

Espero que você não demore.  

OBS: Uma forma de identificar o se e o que como conjunções 
integrantes é substituí-los por "isso", "isto" ou "aquilo". Exemplo: 

Afirmo que sou estudante. (Afirmo isto.)  

Não sei se existe ou se dói. (Não sei isto.)  

Espero que você não demore. (Espero isto.)  

Adverbiais 
As adverbiais podem ser classificadas de acordo com o valor 
semântico que possuem. Assim podem ser: 
Causal 

porque, pois, por quanto, como, pois que, por isso que, já que, uma 

vez que, visto que, visto como, que, entre outros. 

Inicia uma oração subordinada denotadora de causa. 

Dona Luísa fora para lá porque estava só.  

Como o calor estivesse forte, pusemo-nos a andar pelo 

Passeio Público.  

Como o frio era grande, aproximou-se das labaredas.  

Comparativa 
que, (mais/menos/maior/menor/melhor/pior) do que, (tal) qual, 

(tanto) quanto, como, assim como, bem como, como se, que nem 

(dependendo da frase, pode expressar semelhança ou grau de 

superioridade), etc. 

Iniciam uma oração que contém o segundo membro de uma 
comparação. Indica COMPARAÇÃO entre dois membros. 

Era mais alta que baixa.  

Nesse instante, Pedro se levantou como se tivesse levado 

uma chicotada.  

O menino está tão confuso quanto o irmão.  

O bigode do seu Leocádio era amarelo, espesso e 

arrepiado que nem vassoura usada.  

Concessiva 

embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, bem que, se 

bem que, apesar de que, nem que,em que, que,e, etc. 

Inicia uma oração subordinada em que se admite um fato contrário 
à ação proposta pela oração principal, mas incapaz de impedi-la. 

Pouco demorei, conquanto muitos fossem os agrados.  

É todo graça, embora as pernas não ajudem ..  

Condicional 
se, caso, quando, contanto que, salvo se, sem que, dado que, 

desde que, a menos que, a não ser que, etc. 

Iniciam uma oração subordinada em que se indica uma hipótese 
ou uma condição necessária para que seja realizado ou não o fato 
principal. 

Seria mais poeta, se fosse menos político.  

Consultava-se, receosa de revelar sua comoção, caso se 

levantasse.  

Conformativa 

conforme, como, segundo, consoante, etc. 

Inicia uma oração subordinada em que se exprime a conformidade 
de um pensamento com o da oração principal. 

Cristo nasceu para todos, cada qual como o merece.  

Tal foi a conclusão de Aires, segundo se lê no Memorial. 

(Machado de Assis)  

Consecutiva 
que (combinada com uma das palavras tal, tanto, tão ou tamanho, 

presentes ou latentes na oração anterior), de forma que, de maneira 

que, de modo que, de sorte que 

Iniciam uma oração na qual se indica a conseqüência do que foi 
declarado na anterior. 

Soube que tivera uma emoção tão grande que Deus 

quase a levou.  

Falou tanto na reunião que ficou rouco  

A aluna estudou e aprendeu.  

Explicativa 

porque, porquanto, que, pois, etc. 

Iniciam uma oração coordenada que explica um fato anterior. 
Reza, que Deus ajuda.  

Final 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palavras_invari%C3%A1veis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frase,_ora%C3%A7%C3%A3o_e_per%C3%ADodo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_sint%C3%A1tica
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para que, a fim de que, porque [= para que], que 

Iniciam uma oração subordinada que indica a finalidade da oração 
principal 

Aqui vai o livro para que o leia.  

Fiz-lhe sinal que se calasse.  

Chegue mais cedo a fim de que possamos conversar.  

Proporcional 

à medida que, ao passo que, à proporção que, enquanto, quanto 

mais ... (mais), quanto mais (tanto mais), quanto mais ... (menos), 

quanto mais ... (tanto menos), quanto menos ... (menos), quanto 

menos ... (tanto menos), quanto menos ... (mais), quanto menos ... 

(tanto mais) 

Iniciam uma oração subordinada em que se menciona um fato 
realizado ou para realizar-se simultaneamente com o da oração 
principal. 

Ao passo que nos elevávamos, elevava-se igualmente o 

dia nos ares.  

Tudo isso vou escrevendo enquanto entramos no Ano 

Novo.  

O preço da carne aumenta à proporção que esse alimento 

falta no mercado.  

Temporal' 
quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, 

assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, 

mal, que [= desde que], etc. 

Iniciam uma oração subordinada indicadora de circunstância de 
tempo 

Custas a vir e, quando vens, não te demoras.  

Implicou comigo assim que me viu.  

Observações gerais 
Uma conjunção é na maioria das vezes precedida ou sucedida por 
uma vírgula (",") e muito raramente é sucedida por um ponto ("."). 
Seguem alguns exemplos de frases com as conjunções marcadas 
em negrito: 

"Aquele é um bom aluno, portanto deverá ser aprovado."  

"Meu pai ora me trata bem, ora me trata mal."  

"Gosto de comer chocolate, mas sei que me faz mal."  

"Marcelo pediu que trouxéssemos bebidas para a festa."  

"João subiu e desceu a escada."  

Quando a banda deu seu acorde final, os organizadores 

deram início aos jogos.  

Em geral, cada categoria tem uma conjunção típica. Assim é que, 
para classificar uma conjunção ou locução conjuntiva, é preciso que 
ela seja substituível, sem mudar o sentido do período, pela 
conjunção típica. Por exemplo, o "que" somente será conjunção 
coordenativa aditiva, se for substituível pela conjunção típica "e". 
Veja o exemplo: 
"Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és." 
"Dize-me com quem andas, e eu te direi quem és." 
As conjunções alternativas caracterizam-se pela repetição, exceto 
"ou", cujo primeiro elemento pode ficar subentendido. 
As adversativas, exceto "mas", podem aparecer deslocadas. Neste 
caso, a substituição pelo tipo (conjunção típica) só é possível se 
forem devolvidas ao início da oração. 
A diferença entre as conjunções coordenativas explicativas e as 
subordinativas causais é o verbo: se este estiver no imperativo, a 
conjunção será coordenativa explicativa: "Fecha a janela, porque 
faz frio." 
O "que" e o "se" serão integrantes se a oração por eles iniciada 
responder à pergunta "Qual é a coisa que…?", formulada com o 
verbo da oração anterior. Veja o exemplo: 

Não sei se morre de amor. (Qual é a coisa que não sei? 

Se se morre de amor.)  

O uso da conjunção "pois" pode a ser classificada em: 

 Explicativa, quando a preposição estiver antes do verbo;  

 Conclusiva, quando a preposição estiver depois do verbo;  

 Causal, quando a preposição puder ser substituida por 
"uma vez que".  

 

 

Tipos de oração 
 

Oração absoluta – É aquela que forma o período simples. Ex.: Hoje 

as lojas estão muito movimentadas. 

Oração coordenada – É aquela que mantém relação de 

independência com outra. Ex.: Fomos ao cinema, / mas ele estava 

lotado. 

Oração subordinada – É aquela que depende sintaticamente de 

outra oração. Ex.: Procurei / quem digitasse o trabalho. (A 2ª é 

subordinada) 

Oração principal – É aquela da qual a oração subordinada 

depende. Ex.: Procurei / quem digitasse o trabalho. (A 1ª é principal) 

 

 

Período composto por coordenação 
 

 

Orações coordenadas assindéticas – Podem aparecer ligadas  às 

outras sem conectivo, ou seja, sem síndeto, sem conjunção. 

 Ex.: Chegou, gostou, ficou para sempre. (As 3 orações 

são assindéticas) 

Orações coordenadas sindéticas -  Podem aparecer ligadas às 

outras através de conectivo. Ex.: Olho / e sinto falta de alguma coisa 

nesta sala. 

 ADITIVAS – e, nem(e não), mas também, como 

também... 

Ex.: Não veio nem telefonou. 

 ADVERSATIVAS – mas, porém, todavia, contudo, no 

entanto, entretanto... 

Ex.: Habituou-se a viver na mata, contudo sentia falta de amigos. 

 ALTERNATIVAS – ou...ou ;  ora...ora  ;  já...já  ;  

quer...quer. 

Ex.: Ora chama pela mãe, ora procura o pai. 

 EXPLICATIVAS – porque, que, pois(antes do verbo)... 

Ex.: É bom ser criticado, porque assim crescemos interiormente. 

 CONCLUSIVAS – logo, portanto, por conseguinte, 

pois(depois do verbo)... 

Ex.: Algumas propagandas são de mau gosto, portanto precisam ser 

mudadas. 

 

Adjunto adverbial 

 
 

Adjunto adverbial é o termo da oração que se refere ao adjetivo, 

verbo ou outro advérbio. Tem a mesma função de advérbio.  

Exemplos: 
- Não serei substituído por um trapaceiro. 
Não -> refere-se ao verbo 
- O avião decolou bem rapidamente. 
Bem -> refere-se a outro advérbio 
- Paulo é muito vagaroso. 
Muito -> refere-se ao adjetivo 

ADJUNTO ADVERBIAL 

De afirmação Sim, com certeza, deveras etc. 

De assunto Sobre política, sobre time, etc. 

De causa Por necessidade etc. 

De 

companhia 
Com meus irmãos etc. 

De Apesar etc.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrgula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Negrito
http://www.infoescola.com/portugues/adjunto-adverbial/
http://www.infoescola.com/portugues/adjetivos/
http://www.infoescola.com/portugues/verbos/
http://www.infoescola.com/portugues/adverbios/
http://www.infoescola.com/portugues/adjunto-adverbial/
http://www.infoescola.com/portugues/adjunto-adverbial/
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concessão 

De dúvida Talvez, porventura, quiçá, acaso etc. 

De lugar Aqui, ali, acolá, abaixo, atrás, dentro, lá etc. 

De 

instrumento 
Com a pá etc. 

De 

intensidade 
Muito, pouco, *bastante, mais, tão, quão etc. 

De matéria Com mármore etc. 

De meio De ônibus, de carro etc. 

De modo 
Bem, mal, devagar, depressa, palavra + mente: 

carinhosamente, educadamente etc. 

De negação Não, em hipótese alguma etc. 

De tempo Ontem, hoje, agora, cedo, tarde, breve etc. 

(*) ―bastante‖ pode ou não ser advérbio depende da frase. 
Exemplos: 
- Têm bastantes homens. (adjetivo) 
- Corri bastante. (advérbio) 
 

Termos relacionados ao nome 
 
Adjunto adnominal 
Adjunto adnominal é o termo que caracteriza e/ou define o nome 
sem intermediação de um verbo. As classes de palavras que podem 
desempenhar a função de adjunto adnominal são adjetivos, 
locuções adjetivas, pronomes, numerais e artigos. Ele é uma 
expressão que acompanha um ou mais nomes, conferindo-lhe um 
atributo. Trata-se, portanto, de um termo de valor adjetivo que 
modificará o nome a que se refere. 
Os adjuntos adnominais não determinam ou especificam o nome. 
Eles apenas conferem uma nova informação ao nome e, por isso, 
são chamados de modificadores. 
Exemplos 

 No desfile, duas meninas vestiam calças e camisetas 
verdes. 

 O jogo de futebol foi suspenso até segunda ordem. 

 O espetáculo coreográfico foi suspenso até segunda 
ordem. 

 O passeio era demorado e filosófico. 

 Nosso velho mestre sempre nos voltava à mente. 

 O menino comprou dois carros. 

 O primeiro sutiã nunca se esquece 
 
Predicativo  
Na Gramática, Predicativo é o termo da oração que atribui uma 
característica, uma propriedade, um estado ao sujeito. 
Alguns verbos não têm (ou perdem, em certos contextos) uma 
significação definida, no sentido de que não exprimem ações ou 
processos suscetíveis de serem atribuídos a algo. 
Tais verbos contêm um significado puramente gramatical. Limitam-
se a transmitir a idéia em referência a um estado permanente (ser), 
um estado transitório (estar), permanência de estado (continuar), 
aparência de estado (parecer), mudança de estado (ficar, vir) e 
outras semelhantes. 
Desse modo, estes verbos necessitam de um complemento especial 
que atribua ao predicado um verdadeiro sentido, que permite 
exprimir efetivamente um estado ou qualidade atribuíveis ao sujeito. 
"Ser" é o único verbo que é usado quase exclusivamente como 
copulativo. Praticamente, só na linguagem filosófica é utilizado 
como verbo intransitivo, assumindo o significado de "existir" (O ser 
é; o não ser não é.). No entanto, vários verbos significativos podem 
assumir valor copulativo, como é o caso dos já referidos estar, ficar, 
andar, permanecer, continuar, parecer, vir. 

Predicativo do sujeito é, portanto, o nome ou expressão equivalente 
que se associa a um verbo copulativo para lhe atribuir sentido. 
É o termo que indica uma qualidade ou um estado do sujeito ou do 
objeto direto ou do objeto indireto. No predicado nominal sempre 
existe predicativo do sujeito. No predicado verbo-nominal, sempre 
existe predicativo do sujeito, do objeto direto ou do objeto indireto. 
Exemplos: 

 Ele está triste. 
Predicativo do sujeito: triste. 

 Os alunos são inteligentes. Predicativo do sujeito: 
inteligentes. 

 O trem está quebrado. Predicativo do sujeito: quebrado. 

 Nomeei José o meu secretário. Predicativo do objeto 
direto: o meu secretário. 

 Chamei-o de ladrão. Predicativo do objeto direto: 
ladrão. 

O predicativo pode ser: 

 a) do sujeito; 

 b) do objeto direto; 

 c) do objeto indireto. 
Notas 

1. no predicado nominal, o predicativo é o termo mais 
importante no que se refere ao predicado; 

2. com o verbo chamar pode aparecer um predicativo 
referente ao objeto indireto e ao objeto direto; 

3. só existe predicativo do objeto indireto com o verbo 
chamar; 

4. o predicativo do objeto direto ou do objeto indireto "pode" 
aparecer precedido de preposição; 

5. quando não houver possibilidade de se encontrar um 
predicativo em orações onde aparecem verbos de ligação, 
estes verbos passam a ter um conteúdo significativo e 
constituirão predicados verbais; 

6. o predicado é o termo da oração que atribui uma 
característica, uma propriedade, um estado ao sujeito; 
indica uma qualidade ou um estado do sujeito ou do 
objeto direto ou objeto indireto; 

7. só existe predicativo do objeto direto e indireto no verbo 
falar. 

Outros exemplos 

 O menino é inteligente --- predicativo do 
sujeito :inteligente. 

 António Guterres é primeiro-ministro. 
Esquematicamente, temos: 

 Oração (Ântonio Guterres é primeiro-ministro) 

 Sujeito + Predicado nominal (Ântonio Guterres + é 
primeiro-ministro) 

 Sujeito + Verbo copulativo + Predicativo do sujeito 
(Ântonio Guterres + é + 'primeiro-ministro) 

Representação do predicativo do sujeito — O predicativo do sujeito 
pode ser representado por um nome ou sintagma nominal, como no 
exemplo acima, ou 

 por um adjetivo: O Miguel é inteligente. 

 por um pronome: A minha casa é 'aquela. 

 por um numeral: As partes do corpo humano são três. 

 por um advérbio: Estou bem. 

 por uma oração completa: Amar é saber pedir perdão. 

 Oração com predicativo: (Para mim, é falta de fé.) 
 
Complemento nominal 
 
Complemento nominal, em análise sintática, é um termo 
integrante, referente a substantivo, adjetivo e advérbio, que 
completa o sentido de um nome. 
Complemento nominal é a parte paciente, podendo ser 
representada. Exemplo: "Dimi ficou à disposição..." A pergunta 
inevitável é: de que? ou de quem ? A resposta (da empresa, da 
Justiça, da família, da escola, etc.) é um complemento nominal, 
porque completa o sentido de um nome (à disposição). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Locu%C3%A7%C3%A3o_adjetiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pronome
http://pt.wikipedia.org/wiki/Numeral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Copulativo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Copulativo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_sint%C3%A1tica
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Outros exemplos: "Faz tempo que não tenho notícia de Joaquim" 
"Sou favorável à sua promoção". "Tenho esperança de que seus 
planos dêem certo". Os termos assinalados completam o sentido 
de nomes (notícia - substantivo - e favorável - adjetivo). O 
complemento nominal pode ser até uma oração, classificada como 
"subordinada substantiva completiva nominal", que completa o 
sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio da oração 
subordinante: "Tenho esperança de que ele venha". 
A oração subordinada completa o sentido do substantivo esperança. 
Repare que esse tipo de oração é sempre introduzido por uma 
preposição, clara ou subentendida (no exemplo, a preposição "de"). 
Como o próprio nome já diz, o complemento nominal completa o 
sentido da frase. Ex.: " Está difícil o pagamento das dívidas " das 
dívidas completa o sentido da frase. 
E também, para finalizar, devemos saber que o termo 
preposicionado para ser complemento nominal terá que estar ligado 
a um substantivo abstrato que seja o receptor, o alvo da ação. No 
exemplo dado acima "pagamento" é um substantivo abstrato, pois 
precisa de algo para existir, e "das dívidas" é o complemento 
nominal, pois as "dívidas" é o agente receptor/alvo da ação, as 
"dívidas" estão sendo o ALVO do pagamento. O complemento 
nominal pode ser substantivo, adjetivo, advérbio ou expressão ou 
oração. 
 
Confusão de adjunto adnominal com predicativo 
É importante notar que o adjunto adnominal pode estar em qualquer 
parte da oração e dá uma característica constante ao substantivo. 
Já o predicativo só se encontra no predicado, e dá uma 
característica momentânea ao substantivo. Podemos diferenciar um 
do outro substituindo a estrutura sintática por -o, -os, -a, -as. Veja os 
exemplos: 

 Busquei o caderno velho. Busquei-o. 
Note que a estrutura o caderno velho pode ser substituída por -o. 
Isso caracteriza o adjunto adnominal. 

 Considero sua decisão triste. Considero-a triste 
Note que a estrutura sua decisão triste não pode ser substituída 
inteiramente, caracterizando o predicativo, que nesse caso é o 
predicativo do objeto, pois se refere ao substantivo decisão. 
Confusão e adjunto adnominal com complemento nominal 
É comum as pessoas fazerem confusão ao tentar classificar essas 
estruturas sintáticas. Uma dica é: sempre notar que o adjunto 
adnominal só trabalha para o substantivo (concreto ou abstrato), 
enquanto o complemento nominal pode trabalhar para o substantivo 
abstrato, adjetivo e advérbio. Quando uma estrutura que se está em 
dúvida quanto sua classificação estiver trabalhando para um 
adjetivo ou advérbio, certamente será complemento nominal. 
Quando a estrutura estiver relacionada a um substantivo, basta 
olhar se este substantivo "existe" sem o auxílio de um complemento. 
Se existir, a estrutura é classificada como adjunto adnominal, se 
não, complemento nominal. Vejamos exemplos: 

 necessidade de atenção – note que necessidade não 
"existe" sem o complemento de "de atenção". Isso 
caracteriza o complemento nominal; 

 chuva fria – note que chuva "existe" sem complemento, 
fria pode ser retirado, sem alterar o significado do 
substantivo. Isso caracteriza o adjunto adnominal. 

Apesar disso, ainda é comum de se confundir complemento nominal 
com adjunto adnominal. Um outro teste que serve para saber se 
determinado termo é um ou outro, temos os seguintes passos: 
1) se o substantivo é um deverbal, ou seja, ou substantivo que pode 
dar origem a um verbo (como a compra - comprar) vemos que se o 
termo é agente da ação do termo deverbal, então o que temos é um 
adjunto adnominal; caso contrário, se for paciente, o termo é um 
complemento nominal. 
Ex.: 
A compra do circo por empresários estrangeiros salvará os 
animais. Note que o termo do circo funciona como paciente da 
compra. O circo é comprado 
A compra do circo foi de três novos leões Aqui, no entanto, o termo 
do circo é agente de compra. O circo comprou 
 
2) um adjunto adnominal jamais modificará um adjetivo ou um 
advérbio. Nesse caso, sempre teremos um complemento nominal. 

 
3) certos substantivos exigem um complemento (como fora dito 
acima) como: fato, boato, necessidade, etc. 
 
Aposto 
 
Aposto é um termo acessório da oração que se liga a um 
substantivo, tal como o adjunto adnominal, mas que, no entanto 
sempre aparecerá com a função de explicá-lo, aparecendo de forma 
isolada, ora entre vírgulas, ora separado por uma única vírgula no 
início ou no final de uma oração ou ainda por dois pontos. 
Existem sete tipos de aposto: O aposto explicativo, o aposto 
enumerativo, o aposto especificativo, o aposto distributivo, aposto 
oracional, aposto comparativo e o aposto recapitulativo (resumidor). 
Na norma culta é permitido utilizar qualquer um dos apostos 
também entre parênteses ou entre dois travessões e outros tipos de 
adjunto. 
Aposto explicativo 
É aquele que explica o termo do estudado. É acompanhado por 
vírgulas. Exemplo: 

 Hagar, o terrível. 

 Helena, a menina que encontramos, estava triste. 

 A morte, angústia de quem vive, ocorre ao acaso. 

 ECA ( estatuto da criança e do adolescente). 
 
Aposto enumerativo 
É aquele utilizado para enumerar dados relacionados ao termo 
fundamental. 
Exemplo: 

 Mario possui quatro filhas: Janaína, Vitória, Bruna e 
Karine. 

 Tenho três amigos: José, Marcos e André. 

 A pesquisa analisou dois grupos: crianças e adolescentes. 
 
Aposto especificativo 
É aquele que especifica o termo a que se refere. Não é 
acompanhado de vírgulas. 
Exemplo: 

 A melhor praia de Salvador é a de São Tomé. 

 A cidade de São Paulo é muito famosa. 
Observe, no entanto, a diferença entre As ruas de São Paulo 
(Adjunto adnominal) e A cidade de São Paulo (Aposto 
especificativo). No aposto especificativo, há uma ideia de igualdade 
de termos, ou seja, "A cidade" = "São Paulo", o que não ocorre em 
As ruas de São Paulo (paulistanas). 
 
Aposto distributivo 
É aquele que distribui as informações de termos separadamente. 
Geralmente, utilizado com ponto e vírgula. 
Exemplo: 

 Henrique e Núbia moram no mesmo país; esta na cidade 
do Porto, e aquele, na cidade de Lisboa. 

 
Aposto oracional 
É o aposto que possui um verbo. 
Exemplo: 

 Desejo uma única coisa: que plantem novas árvores. 

 Ele me disse apenas isso: a nossa sociedade acabou. 
 
Aposto Recapitulativo (resumidor) 
É o aposto que recapitula toda a oração. 
Exemplo: 

 Trocar fraldas, amamentar, limpar o nariz, acordar de 
noite, tudo exige paciência. 

 Vento, chuva, neve, nada o impediu de cumprir sua 
missão. 

 
Aposto Comparativo 
É o aposto que compara.Geralmente entre vírgulas. 
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 A inflação, que parece um monstro devorador dos 
salários, é sempre uma ameaça à estabilidade 
econômica do país. 

 
Vocativo 
Dentro da sintaxe, o vocativo é um termo de natureza exclamativa, 
que tem como função chamar alguém ou alguma coisa 
personificada. É o único termo isolado dentro da oração, pois não se 
liga ao verbo nem ao nome. Não faz parte do sujeito nem do 
predicado. A função do vocativo é chamar ou interpelar o elemento 
a que se está dirigindo. É marcado por sinal de pontuação e admite 
anteposição de interjeição de chamamento. 
Exemplos 

 "Tenho certeza, amigos, de que isso vai acabar bem." 

 "Ide lá, rapazes!" 

 "Alayde, venha cá." 

 "Alessandra, vamos logo!" 

 "Camila, saia daí!" 

 "Isabel,olhe aqui!" 

 "Deus, tenha piedade de nós!" 
 
Orações subordinadas adverbiais 
Um terceiro tipo de orações subordinadas são as adverbiais, isto é, 
aquelas que equivalem a advérbios em relação a outra oração. 
Os adjuntos adverbiais são termos acessórios das orações; são 
determinantes. Os determinantes adverbiais acrescentam "ao 
predicado o esclarecimento de lugar, tempo, modo etc."  
Almoçarei ao meio-dia. 
Chegaram aqui as embarcações. 
Ontem choveu. 
Aquele homem caminha com dificuldade. 
Tu te exprimes muito bem.  
São, portanto, os adjuntos adverbiais expressões que acrescentam 
circunstâncias aos fatos expressos. 
Recorde-se também que as orações reduzidas às vezes indicam 
circunstâncias que caracterizam e restringem o sentido do verbo:  
Não te emprestarei dinheiro para gastares com bijuterias. (adverbial 
final reduzida de infinitivo) 
Chegando ao teatro, comprei os ingressos. (subordinada adverbial 
temporal reduzida de gerúndio) 
Terminado o jogo, voltei pra casa. (subordinada adverbial temporal 
reduzida de particípio)  
As orações subordinadas adverbiais são dos seguintes tipos: 
causais, comparativas, consecutivas, concessivas, condicionais, 
conformativas, finais, proporcionais e temporais.  
 
1ª. Causais: são aquelas que modificam a oração principal 
apresentando uma circunstância de causa, isto é, respondem à 
pergunta "por quê?" feita à oração principal. Exemplos:  
Carlos saiu porque precisava. 
Amadeu não saiu porque estava frio. 
Nilo Lusa deixou o magistério porquanto sua saúde era precária.  
São conjunções causais: porque, que, porquanto, visto que, por isso 
que, como, visto como, uma vez que, já que, pois que.  
 
2ª. Comparativas: são aquelas que correspondem ao segundo 
termo de uma comparação. Exemplos:  
Marisa é tão boa digitadora quanto Teresa 
"A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro"  
São conjunções comparativas: como, mais do que, assim como, 
bem como, que nem (como), tanto quanto.  
 
3ª. Consecutivas: são aquelas que são introduzidas por um termo 
intensivo que vem em seguida à oração principal, acrescentando-lhe 
ideias e explicações, ou completando-a, ou tirando uma conclusão. 
Exemplos:  
O Plano de Estabilização Econômica foi tão cercado de flores de 
todos os lados que não percebemos suas consequências menos 
interessantes. 
Onde estás, Eliana, que não te vejo! 
Otávio bebia tanto que morreu afogado no seu próprio vômito. 

Faça seu trabalho de tal modo que não venha a lastimar-se do 
resultado que dele possa advir.  
São conjunções consecutivas: (tanto) que, (tão) que, (de tal forma) 
que.  
 
4ª. Concessivas: são aquelas que se caracterizam pela ideia de 
concessão que transmitem à oração principal. Exemplos:  
Ainda que faça frio, o jogo realizará. 
Cristiano foi ao parque, embora estivesse chovendo. 
Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos 
anjos, sem amor eu nada seria.  
São conjunções concessivas: embora, posto que, se bem que, 
ainda que, sempre que, desde que, conquanto, mesmo que, por 
pouco que, por muito que.  
 
5ª. Condicionais: são aquelas que se caracterizam por transmitir 
ideias de condição à oração principal. Exemplos:  
Se o filme for ruim, sairei do cinema. 
Caso tivesse realizado as obras necessárias, não teria perdido a 
eleição.  
São conjunções condicionais: se, salvo se, senão, caso, desde que, 
exceto se, contanto que, a menos que, sem que, uma vez que, 
sempre que.  
 
6ª. Conformativas: são aquelas que indicam o modo como ocorreu 
a ação expressa na oração principal. Exemplos:  
Conforme as últimas notícias, o mundo corre risco de uma guerra 
generalizada. 
Realizei seus desejos como você me havia sugerido. 
Escrevi carta burocrática, segundo o estilo oficial estabelece.  
São conjunções conformativas: de modo que, assim como, bem 
como, de maneira que, de sorte que, de forma que, do mesmo 
modo que, segundo, conforme.  
 
7ª. Finais: são aquelas que indicam o fim ou finalidade à oração 
principal. Exemplos:  
É preciso que haja políticos de concepções liberais extremadas para 
que os conservadores não reduzam os homens a títeres. 
Acenei-lhe para que silenciasse 
Antônio Carlos falou baixinho a fim de que não fosse percebida sua 
revolta.  
São conjunções subordinativas finais: para que, a fim de que.  
 
8ª. Proporcionais: são aquelas que transmitem ideia de 
proporcionalidade à ideia principal. Exemplos:  
À proporção que o tempo passa, a agonia recrudesce. 
O barulho de algazarra aumenta à medida que se aproxima das 
crianças.  
São conjunções subordinativas proporcionais: à medida que, à 
proporção que, ao passo que.  
 
9ª. Temporais: são aquelas que indicam relação de tempo naquilo 
que se refere à ação expressa pela oração principal. Exemplos:  
Enquanto leio poesia, recupero o equilíbrio emocional. 
Cada vez que eu penso, te sinto, te vejo...  
São conjunções subordinadas temporais: quando, enquanto, agora 
que, logo que, desde que, assim que, tanto que, apenas, antes que, 
até que, sempre que, depois que, cada vez que.  
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sintaxe

