Plano das Classes de Palavras
Conjunções - 9ºano
Classes abertas
Nome
Adjetivo
Verbo
Advérbio
Interjeição

Classes fechadas
Determinante
Quantificador
Pronome
Preposição
Conjunção*

As *conjunções são palavras invariáveis que servem para ligar
frases simples ou elementos da frase. Existem dois tipos de
conjunções: as conjunções coordenativas, que ligam frases ou
elementos da frase independentes, e as conjunções
subordinativas, que estabelecem uma relação de dependência entre
frases ou elementos da frase.

Conjunções e locuções conjuncionais coordenativas
Copulativas (ou aditivas)

E, nem, nem … nem1, não só … mas (como) também1

Ligam apenas

Disjuntivas

Ou, ou... ou1, ora... ora1, quer... quer1, seja... seja1

Exprimem uma ideia de alternativa

Adversativas

Mas

Exprimem uma ideia de oposição

Conclusivas

Logo

Exprimem uma ideia de consequência

Explicativas

Pois

Exprimem uma ideia de justificação

Observação:
As palavras e expressões porém, todavia, contudo, no entanto (tradicionalmente consideradas conjunções
e locuções adversativas) são agora classificadas como
advérbios e locuções adverbiais conectivas. O
mesmo acontece com portanto, por consequência, por conseguinte, por isso (tradicionalmente, conjunções
e locuções conclusivas).
O que os distingue? Estas palavras e expressões podem:
a) Ocupar outra posição na frase:
b) Coocorrer com conjunções:
Chove muito, portanto ficarei em casa.
Ele tem tufo e, no entanto, é infeliz.
Chove muito, ficarei, portanto, em casa.
Chove muito, ficarei em casa, portanto.

Algumas conjunções e locuções conjuncionais subordinativas
Quando, enquanto, mal, apenas, antes que, depois que, logo que, assim que,
desde que, até que, primeiro que, sempre que, todas as vezes que, cada vez
que, à medida que, ao passo que, antes de1, depois de1 …
Porque, como (=porque), que (=porque) visto que, pois que, já que, por isso
Causais
que, por isso mesmo que, uma vez que, visto1, dado1…
Se, caso, salvo se, exceto se, a não ser que, contanto que, desde que, a menos
Condicionais
que
Finais
para que, a fim de que, por que, que (= para que), para1…
Integrantes/Completivas
que, se, para1
Como, conforme, segundo, como se, assim como...assim, assim como...assim
Comparativas
também, bem como, como...assim, mais...do que, menos...do que, ao passo
que, do mesmo modo que, tão (tanto) ...como
Embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que, se bem que, apesar de
Concessivas
que, por mais que, por menos que, nem que, sem que, apesar de1 …
Consecutivas
Que2, de sorte que, de modo que, de maneira que
1
Estas palavras introduzem orações infinitivas, isto é, orações em que o verbo está no infinitivo.
Temporais

2

A conjunção subordinativa consecutiva «que» tem, normalmente, na oração subordinante um elemento correlativo a
anunciá-la ex. tanto , tão …
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