
Gramática

Objetivos:

• reconhecer as relações semânticas (lógicas) estabelecidas por conectivos
• treinar o emprego de conectivos que estabelecem relações lógicas

Resumo Teórico

Conteúdo do resumo teórico

Conectivos e relações semânticas
1. Conceituação
2. Lista de conectivos e exemplificação de emprego

Conectivos e relações semânticas (lógicas)

Conceituação

Ao se estabelecerem, em um enunciado, relações de subordinação e coordenação1 é
comum o emprego de conectivos.

Conectivos são palavras ou expressões que estabelecem relações entre palavras e orações.
As preposições e locuções2 prepositivas são conectivos que relacionam palavras subordinando uma à
outra; as conjunções e locuções conjuntivas são conectivos que relacionam orações, subordinando ou
coordenando, e palavras, coordenando-as.

Há conectivos que estabelecem relações sintáticas, sem estabelecerem relações
semânticas (lógicas). Nesse caso, costumam ser chamados de nocionais.

Exemplo:

Não gosto de comida japonesa!

O verbo gostar pede um complemento que a ele se relaciona por meio da preposição
de. Como se trata de preposição exigida pelo verbo, ela não estabelece uma relação lógica. Compare
com:

A comida veio do Japão!

A preposição de, na frase "A comida veio do Japão!", indica uma circunstância de origem.
Portanto, estabelece uma relação lógica (semântica) entre os termos que relaciona.

Compare ainda:

Creio que a verdade aparecerá.

A verdade é tão clara que não poderá ser ignorada.

1. Ver aula 5
2. Chama-se locução ao conjunto de duas ou mais palavras que possuem uma mesma função. No caso de locuções

prepositivas, são palavras que, em conjunto, assumem a função de uma preposição, de conectar palavras com diferentes
funções (uma subordina e outra que é subordinada).
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Na frase “Creio que a verdade aparecerá", a conjunção que não estabelece uma relação
semântica, apenas, relaciona a oração subordinada à principal. Na frase, ”A verdade é tão clara que
não poderá ser ignorada” relaciona a oração subordinada à principal, estabelecendo entre elas uma
relação de conseqüência e causa (relação lógica ou semântica).

Lista de conectivos e exemplificação de emprego

Preposições e conjunções são conectivos.

Preposições e locuções prepositivas

Algumas palavras sempre são preposições e, por isso, são chamadas de preposições
essenciais.

Outras palavras, ocasionalmente, podem assumir a função de preposição. Exemplo: em
"Segundo o pai, deixou de fumar pouco tempo após a notícia da doença.", a palavra segundo assume
o papel de conectivo, de preposição.

São locuções prepositivas, expressões como: junto a, perto de, acerca de, a fim de...

No emprego das preposições é fundamental que se percebam as relações de sentido que
estabelecem. Exemplos:

Preposição Exemplo Relação semântica

A Vou a Cuba, no fim do ano. Lugar (destino)

O texto foi feito a lápis. Instrumento

Fará a cirurgia daqui a dois dias. Tempo futuro

A fazenda fica a dez quilômetros da cidade. Distância

De Adora falar de política. Assunto

Viemos da fazenda com as malas cheias. Lugar (origem)

Ganhei uma linda carteira de couro. Matéria

Com Brinca todos os dias com a irmã. Companhia

Fez com argila um vaso para a mãe. Matéria

Fez, com a mão, um sinal para que o esperasse. Modo

Conjunções e locuções conjuntivas

Conjunções e locuções conjuntivas estabelecem relações entre orações (coordenando-as
ou subordinando-as) e relações entre termos de igual função (coordenando-os, portanto).

Conjunções coordenativas

Estabelecem cinco tipos de relações, como se especifica nos exemplos que seguem.
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Relação Principais conjunções e locuções
conjuntivas

Exemplos

Adição
(aditiva)

E, nem, não só...mas também Não só está feliz, como também sorri
bastante.

Oposição
(adversativa)

Mas, porém, contudo, todavia, entretanto,
no entanto, não obstante

Está feliz com a carta, porém continua
esperando a chegada do irmão.

Alternância
(alternativa)

Ou, ou...ou, ora...ora, quer...quer Ora chove torrencialmente, ora há uma
seca insuportável.

Explicação
(explicativa)

Que, pois (antes do verbo), porque, uma
vez que

Faltou à aula, pois não está na sala.

Conclusão
(conclusiva)

Pois (em geral, após o verbo), portanto,
logo, por isso

Não está na sala, portanto não está na
sala.

Observações:

1. É comum uma conjunção assumir um valor semântico diferente do que é o usual.

Exemplo:

É rico, e pede esmolas.

A conjunção "e", no contexto, assume o valor de oposição

Fique quieto ou terá de sair.

A conjunção "ou", no contexto, assume o valor de uma condição.

2. A explicação não deve ser confundida com a causa.

Se existe uma causa, há entre as orações do período uma relação de causa e conseqüência ou
causa e efeito. Além disso, a causa deve ser um fato anterior à conseqüência.

Se existe uma explicação, pode-se considerar duas possibilidades:

• Há uma ordem (verbo no imperativo) que se quer justificar (Saia, que estou mandando.);

• Há uma afirmação sobre um fato que se justifica por uma observação posterior ao fato
(Carla saiu, pois as portas e janelas da casa estão fechadas.).

Conjunções subordinativas

Há dois tipos: integrantes (que relacionam orações subordinadas adverbiais à principal) e
outras, às vezes chamadas de adverbiais (que relacionam orações subordinadas adverbiais à principal).

As integrantes são as palavras "que" e "se". A essa última acrescenta-se um valor de
dúvida. Compare:

Jorge disse que saiu.

Jorge não sabe se sairá.

As conjunções subordinativas adverbiais estabelecem nove relações lógicas (semânticas),
como se exemplifica a seguir.
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Relação Principais conjunções e locuções
conjuntivas

Exemplos

Causa (causal) Porque, uma vez que, já que, visto que Resfriou-se porque insiste em ficar
descalço.

Conseqüência
(consecutiva)

(tão, tanto, tal, na oração principal) que,
de modo que

Está tão resfriado que mal pode falar.

Condição
(condicional)

Se, caso, desde que Caso tenha dúvidas, consulte o plantão
de atendimento aos alunos.

Concessão
(concessiva)

Embora, ainda que Ainda que se mostre feliz, meu pai anda
muito preocupado.

Comparação
(comparativa)

Como, (tanto, na oração principal)
quanto

É tão jovem quanto a filha!

Conformidade

(conformativa)

Como, conforme, segundo Conforme disse o jornalista, o
empresário não quis responder às
perguntas.

Tempo
(temporal)

Quando, assim que, antes que, desde
que, depois que, mal

Quando cheguei à escola, soube do
ocorrido.

Finalidade
(final)

A fim de que, para que, porque (seguido
de verbo no subjuntivo)

Estude para que tudo saia bem na prova.

Proporção
(proporcional)

À proporção que, à medida que, quanto
menos, quanto mais

À medida que nos aproximamos da
praia, o cheiro do mar invade nossos
pulmões.

Observações:

1. Uma mesma conjunção pode assumir diferentes valores, em função do contexto. Exemplos:

Desde que o conheço, não sinto mais solidão.

Você pode sair, desde que cumpra com suas obrigações.

Em "Desde que o conheço, não sinto mais solidão" e "Você pode sair, desde que cumpra com suas
obrigações", ocorre a locução conjuntiva "desde que". No primeiro caso, ela estabelece uma relação
de tempo; no segundo, de condição.

2. Quando se estabelece uma relação de comparação, é comum que um verbo esteja oculto.

Exemplo

Canta como uma soprano!

Fica implícito o verbo cantar, na segunda oração3.

3. Se a oração estabelece com a anterior uma relação de conseqüência, é comum a presença de um

intensificador, como "tão", "tanto", "tal", na primeira oração.

Exemplo:

É tão descuidado, que vive aos tombos pela casa.

3. Chama-se zeugma à omissão de termo já expresso.
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Exercícios

01. Assinale a alternativa em que a preposição por estabelece relação idêntica à que se encontra em:

A televisão o esnoba. É por ser o mais inteligente dos atores brasileiros que não encontra
trabalho.

a. O amor de Millôr Fernandes por seu poodle Igor o levou a escrever um artigo memorável.
b. Odeio a guerra. Sou inteiramente pela paz.
c. Se fossem franceses, esses artistas seriam reverenciados por toda a nação.
d. Por ser perfeccionista, meu marido sempre arruma brigas com os colegas de trabalho.
e. Nosso país foi colonizado por portugueses. Mas não se pode negar a influência de muitas outras

nações.

02. Leia com atenção o anúncio que segue.

Diário de Pernambuco. 02 / 08 / 98.

Assinale a alternativa que apresenta uma reescritura que mantém as relações lógicas
presentes entre as orações da frase principal do anúncio.

a. Mesmo que você pense que o que vem da China não o atinge, precisa ter umas aulas de
economia.

b. Uma vez que você pense que o que vem da China não o atinge, precisa ter umas aulas de
economia.

c. Caso você pense que o que vem da China não o atinge, precisa ter umas aulas de economia.
d. Para que você pense que o que vem da China não o atinge, precisa ter umas aulas de

economia.
e. À medida que você pensa que o que vem da China não o atinge, precisa ter umas aulas de

economia.

03. Assinale a alternativa em que a palavra ou expressão destacada é um conectivo que estabelece uma
relação de soma, de adição.

a. " ! Olhe, mulher, hoje é dia de Natal. Eu nem me lembrava."

Rubem Braga

b. "Não alcançava adormecer, estranhava os clapes das ondas, o clapejo brando; e pensava e nem
pensava.”

Guimarães Rosa

c. "Nem bem começou a falar, Eudócia arrumou a mala e partiu no primeiro trem."

Dalton Trevisan

5



d. "Eu gosto de dançar, ela não gosta; eu gosto dos homens (bonitos, jovens, fortes), ela gosta do
marido que nem é casado com ela e ninguém sabe onde anda (...)"

Rubem Fonseca

e. "Não posso viver sem você, quero ficar perto de você, (...) você não precisa falar comigo, nem
olhar para mim."

Rubem Fonseca

04. Texto:

Caminho livre para a fera

As onças-pintadas costumam encher de medo a vida dos fazendeiros do Pantanal e dos
ribeirinhos da Amazônia, as duas regiões brasileiras onde suas aparições são mais comuns. Mesmo
assim, os biólogos Leandro Silveira e Anah Tereza Jácomo, que trabalham para a ONG
preservacionista Pró-Carnívoros, resolveram seguir passo-a-passo – literalmente – as onças que vivem
no Parque Nacional das Emas, uma reserva de cerrado no sudoeste de Goiás. Depois de adormecer os
bichos com armas anestésicas, a equipe da Pró-Carnívoros marcou um animal adulto e dois filhotes
com coleiras sinalizadoras. "São os primeiros mamíferos terrestres brasileiros monitorados por satélite",
diz Leandro. O trabalho começou em 1994 e a dupla já conseguiu dados preciosos sobre o
comportamento da espécie. Eles rastrearam o adulto até 40 quilômetros além dos limites do parque e
notaram que ele avança sempre por caminhos de vegetação nativa, margeando o rio Corrente em
busca de outras áreas de cerrado. A demarcação informal desse "corredor" preservado embargou
provisoriamente as obras da barragem de Itumirim, uma hidrelética que, se construída, irá alagar um
trecho do rio Corrente até perto a junção dos rios Formoso e Jacuba (...). Com a inundação, as onças
ficariam isoladas, impedidas de viajar em busca de alimento e, principalmente, parceiros para a
reprodução. (...)"

National Geographic. Brasil. Vol. 1, n.o 4. Agosto de 2000

Assinale a alternativa que identifica corretamente as relações semânticas estabelecidas
pelas palavras e expressões destacadas.

a. oposição – tempo – lugar – condição – causa
b. condição – tempo – adição – dúvida – modo
c. condição – condição – adição – oposição – modo
d. oposição – condição – lugar – oposição – meio
e. comparação – tempo – lugar – dúvida – meio

05. Leia com atenção o anúncio da marca Topper extraído do jornal A Gazeta Esportiva, 28 / 08 / 00.

"Diga o que deve mudar no futebol brasileiro e concorra a um kit Topper"

Se a frase começasse com "Concorra a um kit Topper", a alternativa que apresenta o
melhor conectivo para o restante da frase seria:

a. porque
b. ainda que
c. visto que
d. caso
e. à medida que
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Gabarito

01. Alternativa d.

Na frase inicial e na alternativa "d", a preposição por estabelece uma relação de causa.

Nas outras alternativas, a preposição indica, respectivamente:
a. alvo;
b. propensão (=a favor de);
c. agente;
e. Agente.

02. Alternativa c.

Na frase do anúncio e na alternativa "c", o conectivo estabelece uma relação de condição.

Nas outras alternativas, a relação é, respectivamente, de:

a. concessão;
b. causa;
d. finalidade;
e. Proporção.

03. Alternativa e.

Nas outras alternativas, a palavra destacada funciona como:

a. advérbio de negação;
b. advérbio de negação;
c. conectivo que estabelece relação de tempo (com o valor de mal, assim que);
d. advérbio de negação (observe-se a construção enfática)

04. Alternativa a.

"Mesmo assim" significa "apesar disso", indicando uma oposição, uma concessão. "Depois
de" é uma locução que expressa tempo a partir do qual algo é determinado. "Além de", na frase, indica
uma circunstância de lugar. "Se" é conjunção subordinativa condicional. "Com ", no contexto, introduz
uma locução adverbial de causa.

05. Alternativa d.

Iniciando a frase como "Concorra a um kit da Topper", o restante da frase estabeleceria
uma condição, que pode ser estabelecida pela conjunção "caso". Os outros conectivos estabelecem,
respectivamente, relação de: "a", causa; "b", concessão; "c", causa e "e", proporção.
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