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CONJUNÇÕES SUBORDINATIVAS 

 Exercício 1

Analise as orações abaixo: 

 Elaborei o projeto da minha casa, visto que sou engenheiro. 

 Não saberei nunca escrever sobre ele, embora tenha 

tentado mais de uma vez. 

 Quando tio Severino voltou da fazenda, trouxe para Luciana 

um cachorrinho. 

 João teve um desempenho melhor do que Cássio. 

 Escovo os dentes a fim de manter a saúde bucal em dia. 

As conjunções utilizadas acima são respectivamente: 

A Causal, finalidade, temporal, comparativo e 

concessiva. 

B Finalidade, concessiva, temporal, causais e 

comparativa. 

C Causal, concessiva, temporal, comparativa e 

finalidade. 

D Concessiva, comparativa, temporal, causal e 

finalidade. 

E Finalidade, concessiva, comparativa, temporal e 

causal. 

 

  Exercício 2

Dependendo do contexto empregado, uma conjunção 

pode adquirir diferentes sentidos. Desta maneira, analise 

as duas orações abaixo e classifique as conjunções 

empregadas. 

 

A. Ele age como o pai. 

B. Como estava chovendo, não sai de casa. 

 

Levando em consideração o contexto empregado nas 

conjunções acima é correto afirmar: 

A A conjunção empregada em a) indica comparação, 

e na segunda opção indica causa, podendo ser 

substituído por “já que” sem perder o valor 

semântico. 

B A conjunção empregada em a) indica causa, e a 

empregada em b) indica uma comparação. 

C A conjunção como empregada na primeira 

alternativa indica finalidade, e na segunda indica 

causa. 

D A conjunção empregada em a) indica 

temporalidade, e na segunda opção indica 

comparação. 

E A conjunção empregada em a) indica causa, e na 

segunda opção indica temporalidade. 

 

 

 Exercício 3

“Marcos enfrentou congestionamento no trânsito e perdeu 

o início da reunião.” 

Na frase acima a conjunção e desempenha a ideia de: 

A condição. 

B oposição. 

C consequência. 

D adversidade. 

E comparação. 

 

 Exercício 4

Na oração “Quanto mais o tempo passa, mais a dor 

aumenta” qual o sentido que a conjunção subordinativa 

presente na oração exprime? 

A Finalidade. 

B Consequência. 

C Proporcionalidade. 

D Concessão. 

E Tempo. 

 

  Exercício 5

Classifique as conjunções empregadas nas orações abaixo. 

a)  A não ser que ele esteja doente, sua ausência torna-se 

inexplicável. 

b)  Segundo informou a direção, no próximo sábado 

haverá aula. 

c)  Eles gostam mais de história do que matemática. 

d)  Não bastava a sua boa vontade para que tudo se 

arranjasse. 

e)  Enquanto Tamar e a irmã estavam no colégio, sua 

mãe preparou o almoço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 
1.  C 

2.  A 

3.  C – “e” 

4.  E – Quanto 

5.  a) condicional  

b) conformativa 

c) comparativa 

d) final  

e) temporal. 
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