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Revisão sobre: 

- Orações complexas: coordenação e subordinação. 

- Análise morfológica e análise sintáctica. 

- Conjugação verbal: pronominal, reflexa, recíproca, perifrástica. 

- Relação entre palavras. (homófonas, parónimas, holónimos, hiperónimos). 

- Acentuação, pontuação e ortografia. 

 

Dada a seguinte frase, por exemplo: “Comprei aquele livro mas nunca o li” 

Podemos dividi-la em orações. 

Como dividir? 

Deve-se analisar a frase e sublinhar todas as formas verbais nelas existentes. Assim sendo, a frase fica: 

Comprei aquele livro mas nunca o li. 

Sendo assim, a cada forma verbal corresponde uma oração. Deve-se, então prosseguir com outra análise 

e identificar a conjunção que liga as duas orações. 

Existem várias conjunções. Elas podem agrupar-se em: Coordenativas e Subordinativas. 

COORDENATIVAS 

Nome Algumas conjunções e locuções Definição Exemplos 

Copulativas e, nem, não só...mas também, tanto...como. Estabelecem ligação entre dois termos ou duas orações 

de idêntica função 

O João lê e escreve. 

Adversativas mas, porém, todavia, contudo, apesar disso, 

no entanto. 

Opõem dois termos ou duas orações de idêntica função A Joana já terminou o jogo, mas o Rui 

ainda não. 

Disjuntivas ou, ou...ou, ora...ora, quer...quer, seja...seja. O significado de uma frase é posto em alternativa com o 

da outra 

Queres ir comigo ou  preferes ficar 

aqui? 

Conclusivas logo, pois, portanto, por isso, por 

consequência 

O significado da segunda frase é a conclusão da primeira Faltou a electricidade, por isso não 

vejo televisão. 
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SUBORDINATIVAS 

 

Nome Algumas conjunções e locuções Definição Exemplos 

Causais
*
 porque, visto que, já que, como, que (=porque). Exprimem  causa, motivo. Não fui à escola, 

porque estava 

doente. 

Condicionais
*
 se, a não ser que, desde que, contanto que, a menos que. Exprimem condição. Saio, se não chover. 

Temporais
*
 quando, enquanto, logo que, tanto que, depois que, antes 

que, até que, sempre que, à medida que 

Exprimem a ideia de tempo. Vim a tua casa, logo 

que me chamaste. 

Finais
*
 para que, a fim de que, porque [=para que] Indicam a finalidade da oração principal. Não bastava a sua 

boa vontade para 

que tudo se 

arranjasse. 

Concessivas
*
 embora, conquanto, ainda que, mesmo que, se bem que, 

posto que, nem que, apesar de que 

Exprimem uma concessão, i.e., a acção da frase subordinante realiza-

se mesmo havendo uma oposição. 

Iremos ao cinema, 

mesmo que chova. 

Consecutivas
*
 de forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que Exprimem um facto que é consequência de outro. Estava a chover, de 

maneira que não 

fomos à livraria. 

Relativas Restritivas que limitam o sentido da frase a que se referem. Não devem ser 

separadas por vírgulas. 

O vídeo que me 

emprestaste não vale 

nada.   

Relativas Explicativas que são apenas uma explicação acessória que pode suprimir-se sem 

alterar o sentido da frase. Costumam  escrever-se entre vírgulas. 

O Rafael, que é muito 

alegre, passa horas a 

ler. 

 

*Iniciam orações adverbiais. 

 

Então, na frase “Comprei aquele livro mas nunca o li”, a conjunção é “mas”, é por isso, uma conjunção 

coordenativa adversativa. 
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Então concluindo com o exemplo fica: 

Comprei aquele livro / mas nunca o li. 

“Comprei aquele livro” é a oração coordenada e “mas nunca o li” é a oração coordenada adversativa, 

porque a conjunção é coordenativa adversativa, o “mas” é a conjunção coordenativa adversativa. 

 

Vamos agora analisar outra frase: 

“Como a Ana estava atrasada, o Pedro esperou para que fossem juntos para a escola.” 

Sublinhando os verbos e destacando as conjunções e as orações fica: 

Como a Ana estava atrasada/, o Pedro esperou /para que fossem juntos para a escola 

Os verbos traduzem então que existem três orações. 

As conjunções que introduzem orações que dependem de outra, como uma circunstância chamam-se 

subordinativas. Portanto, as orações subordinadas só têm sentido porque existe outra oração - a 

subordinante - que lhes serve como referência. 

Neste caso as orações subordinadas são: “Como a Ana estava atrasada” e “para que fossem juntos para a 

escola” e a subordinante é “o Pedro esperou”. 

As conjunções: Como -> conjunção subordinativa adverbial causal; para que -> subordinada adverbial 

final. 

Nota: 

Em relação às orações subordinadas substantivas integrantes/completivas são dependentes de uma 

oração que contenha um dos seguintes verbos:  

Declarativos (declarar,afirmar,dizer…) 

Volitivos (querer, não querer, preferir…) 

Sensitivos (sentir, ouvir, ver …) 

Judicativos/opinativos (pensar, julgar, achar, considerar…) 

E outros verbos como: aconselhar, exortar, advertir, implorar, ordenar, persuadir, suplicar… e expressões 

como: importa que, é lamentável, é provável, é possível, preocupar-se que… 

Estas orações são introduzidas pela conjunção que e, por vezes, pela conjunção se. 
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As Orações Subordinadas Adjectivas Relativas podem ser relativas ou explicativas. As explicativas surgem 

entre virgulas, funciona como uma informação complementar, tendo, assim, valor sintáctico de aposto. 

As restritivas surgem quando a oração relativa é fundamental para a compreensão da frase, tendo valor 

sintáctico de atributo. 

 

Análise Morfológica e Análise Sintáctica – Simples Revisão 

 

Análise Sintáctica: 

Por exemplo, temos a seguinte frase: 

“O João, que é um bom aluno, comeu ontem um grande bolo de chocolate” 

O João – sujeito simples. 

Que é um bom aluno – aposto 

Comeu – predicado verbal 

Ontem – complemento circunstancial de tempo. 

Grande – atributo 

Um bolo – complemento directo 

De chocolate – complemento determinativo de matéria. 

 

O sujeito pode ser: - Simples (O João, Ele);  

Composto (O João e o José, Eles); 

Nulo ->Indeterminado(Diz-se, dizem); ou Subentendido (Fico feliz); ou Expletivo (Inexistente). 

O predicado pode ser verbal ou nominal. Nominal é quando é um verbo copulativo ( ser, estar, ficar, 

permanecer, continuar, andar …) mais o nome predicativo do sujeito. Ex. Ele está contente. 
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Existem vários complementos:  

Complemento Circunstancial de Causa ( Responde à pergunta: “Porquê?”) 

Complemento Directo (Responde à pergunta “O quê/quem?”) 

Complemento Indirecto (Responde à pergunta” a quem?”) 

Complemento Circunstancial de Assunto (Responde à pergunta “Sobre quê?”) 

Complemento Circunstancial de Fim (Responde à pergunta “Para quê?”) 

Complemento Circunstancial de Companhia (Responde à pergunta “Com quem?”) 

Complemento Circunstancial de Meio/Modo (Responde à pergunta “Como?”) 

Complemento Circunstancial de Tempo (Responde à pergunta “Quando?”) 

Complemento Circunstancial de Lugar (Responde à pergunta “Onde?”) 

 

Análise Morfológica – Simples Revisão 

Por exemplo, a mesma frase: “O João, que é um bom aluno, comeu um grande bolo de chocolate”. 

O- determinante artigo definido, masculino, singular. João - nome próprio. Que - pronome relativo. 

É- forma verbal do verbo ser, no presente do indicativo, na 3ª pessoa do singular. 

Um- determinante artigo indefinido, masculino, singular. bom – adjectivo no grau normal. 

Aluno – nome comum concreto; comeu – forma verbal do verbo comer, no pretérito perfeito do 

indicativo, na 3ª pessoa do singular; grande – adjectivo no grau normal; bolo – nome comum concreto; 

de-  preposição simples; chocolate – nome comum concreto. 
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Conjugação pronominal : função de complemento directo (o,a,me,te,se,nos,vos) ou complemento 

indirecto (me,te,lhe,nos,vos,lhes). Ex: Eu lavei-o. 

Conjugação pronominal reflexa: 

O sujeito pratica a acção, a qual recai sobre si próprio. 

Me,te,se,nos,vos,se – Ex: Eu lavo-me. 

Conjugação pronominal recíproca 

A acção desenvolve-se simultaneamente, entre dois elementos. (nos,vos,se) 

Conjugação perifrástica – utilização de duas ou mais formas verbais em vez de uma só. 

Para formar este tipo de conjugação, há duas hipóteses: 

a) Verbo auxiliar + Verbo principal no gerúndio.   Ex: Estou lendo. 

b) Verbo auxiliar + Preposição + Verbo Principal no infinitivo. Ex: Estou a ler. 

 

Relação entre palavras: 

1. Relações Semânticas (De sentido): 

a) Hierarquia -> Hiperónimo (genérico) e Hipónimo (específico/exemplos). 

b) Inclusão -> Holónimos (Todo) e Merónimos (Parte). 

c) Equivalência – Sinonimia. 

d) Oposição – antonimia. 

2. Fonéticas e Gráficas 

a) Homónimas (som e grafia iguais) 

b) Homofonia (som igual, grafia diferente) 

c) Homografia (som diferente, grafia idêntica – os acentos não contam) 

d) Paronimia (parecidas, difíceis de distinguir) 

 

Do Hiperónimo Escola existem vários hipónimos como: alunos, professores, livros… 

Do Holónimo Cala existem vários merónimos como: quarto, sala, cozinha… 

As palavras hera e era são homófonas. 

As palavras São (verbo ser) e corpo são são homónimas. 
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Resumos.tk – O site do estudante 

 

Escolhe os nossos resumos, testes, trabalhos, etc. 

Vê toda a informação-exame, testes intermédios, horários, etc. 

Goza das funcionalidades. 

 

Faz o upload dos teus resumos “pequenos” em: 

http://interesumos.com.sapo.pt/upload.html 

Envia os teus resumos de maior capacidade para: eresumos@sapo.pt ou 

francisco_cubal@sapo.pt juntamente com o autor e disciplina. 

E vê os teus resumos publicados em resumos.tk! 

 

Ajuda resumos.tk a crescer mais e mais…. 

 

Contamos com a tua ajuda! 
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