
Gramática



COORDENAÇÃO

com dois ou mais 
grupos verbais

SUBORDINAÇÃO

FRASE COMPLEXA

um grupo verbal

FRASE SIMPLES

SINTAXE

Texto Editora (adaptado)



Copulativas

CLASSIFICAÇÃO 

DAS ORAÇÕES 

COORDENADAS

Adversativas

Conclusivas

Disjuntivas

Explicativas

Valor de 
conclusão
(portanto)Valor de adição

(e)
Valor de oposição

(mas)

Valor de 
alternância
(ou…ou)

Valor de 
explicação

(pois)

Disjuntivas

Explicativas

Texto Editora (adaptado)



CLASSIFICAÇÃO
DAS ORAÇÕES

CONJUNÇÕES
LOCUÇÕES CONJUNCIONAIS 

ADVÉRBIOS CONETIVOS
EXEMPLOS DE ORAÇÕES COORDENADAS

Copulativas
(adição)

Adversativas
(oposição)

Conclusivas
(conclusão)

Disjuntivas
(alternativa)

Explicativas
(explicação)

e, nem… nem, não 
só… mas também, …

mas, porém, todavia, …

portanto, logo, …

ou, ou… ou, ora… ora, 
quer… quer, seja… seja

pois, …

Em jejum, Blimunda vê o interior das pessoas e 
descobre as suas doenças. 

Sete-Sóis perdeu a mão esquerda na guerra, mas isso 
não o torna menos capaz.

«À esquerda de Deus não se senta ninguém(…), 

portanto Deus é maneta.» 

Baltasar Sete-Sóis trabalhou quer nas obras do 
Convento, quer na construção da passarola.

Scarlatti toca para Blimunda pois sente-se 
solidário com a sua dor.

ORAÇÕES COORDENADAS



ADVERBIAL

CLASSIFICAÇÃO DA 
ORAÇÃO 

SUBORDINADA

Causal

Consecutiva 

Comparativa

Temporal

Condicional

Final

Concessiva

ADJETIVA
Relativa

SUBSTANTIVA

Restritiva

Explicativa

Relativa sem antecedente

Completiva 
Texto Editora (adaptado)



CLASSIFICAÇÃO 
DAS ORAÇÕES

CONJUNÇÕES/LOCUÇÕES
CONJUNCIONAIS

EXEMPLOS DE ORAÇÕES 
SUBORDINADAS ADVERBIAIS

Causais
(causa)

Consecutivas
(consequência)

porque, como (= porque), 
porquanto, que (= porque), já 
que, pois que, por isso mesmo 
que, por isso que, visto que, 
por, …

Porque Baltasar desapareceu na 
passarola, Blimunda procurou-o 
durante nove anos.

(tão, tal, tanto, tamanho) que, 
de (tal) forma que, de (tal) 
maneira que, de (tal) modo 
que, de (tal) sorte que, …

Blimunda tanto procurou 
Baltasar que passou sete vezes 
por Lisboa.

ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS



CLASSIFICAÇÃO 
DAS ORAÇÕES

CONJUNÇÕES/LOCUÇÕES
CONJUNCIONAIS

EXEMPLOS DE ORAÇÕES 
SUBORDINADAS ADVERBIAIS

Condicionais
(condição)

Concessivas
(concessão)

se, caso, desde que, a menos 
que, a não ser que, contanto 
que, desde que, exceto se, no 
caso que, salvo se, sem que, …

Caso a aragem noturna não lhe 
tivesse trazido o cheiro a carne 
queimada, Blimunda não teria 
descoberto o seu homem na 
fogueira do Auto de Fé.

embora, conquanto, apesar de 
(que), ainda que, ainda 
quando, por mais que, por 
menos que, posto que, se bem 
que, sem que, …

Apesar de estar em jejum há 
vinte e quatro horas, Blimunda 
teve forças para chegar a Lisboa 
pela sétima vez.



CLASSIFICAÇÃO 
DAS ORAÇÕES

CONJUNÇÕES/LOCUÇÕES 
CONJUNCIONAIS

EXEMPLOS DE ORAÇÕES 
SUBORDINADAS ADVERBIAIS

Comparativa
(comparação)

Temporal
(tempo)

como, conforme, qual, segundo, ao 
passo que, assim como… assim, 
assim como… assim também, 
mais… do que, menos… (do) que, 
tão (tanto)… como…

à medida que, antes que, assim 
que, até que, depois que, antes de, 
desde que, logo que, mal, primeiro 
que, quando, sempre que, tanto 
que, todas as vezes que, …

Um condenado por 
judaísmo padecia na 
fogueira tal como (padecia) 
o das comédias, de nome 
António José da Silva. 

Quando Blimunda passava 
pelos mesmos lugares, 
perguntava às mesmas 
pessoas pelo seu homem.

Final
(fim, 
finalidade, 
objetivo)

para (que), a fim de (que), … Blimunda percorreu Portugal 
de lés a lés para reencontrar 
Baltasar Sete-Sóis.



CLASSIFICAÇÃO DAS 
ORAÇÕES

PRONOMES/ 
DETERMINANTES/ 
ADVÉRBIOS 
RELATIVOS 

EXEMPLOS DE ORAÇÕES SUBORDINADAS 
ADJETIVAS RELATIVAS

Restritivas
(limitam/restringem o 
nome/grupo nominal)

Explicativas
(explicam/adicionam 
informação sobre o 
nome/grupo nominal)

que, quem 
(= o/a qual), 
cujo, onde, …

O convento que o rei mandou construir
finalmente foi inaugurado no dia 22 de 
outubro de 1730.

O Convento de Mafra, que abrigava 
300 frades franciscanos, foi inaugurado 
no dia do quadragésimo primeiro 
aniversário do Rei D. João V.

ORAÇÕES SUBORDINADAS ADJETIVAS RELATIVAS



CLASSIFICAÇÃO DAS 
ORAÇÕES

PRONOMES/ADVÉRBIOS 
RELATIVOS/CONJUNÇÕES 

EXEMPLO DE ORAÇÕES SUBSTANTIVAS

Relativas (sem 
antecedente) 
(o pronome relativo 
não tem um 
antecedente)

(o) que, onde, quem Quem conhece este monumento 
nacional sabe que ele contém um 
convento, uma basílica e um 
palácio.

ORAÇÕES SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS



CLASSIFICAÇÃO DAS 
ORAÇÕES CONJUNÇÕES

EXEMPLOS DE ORAÇÕES SUBSTANTIVAS 
COMPLETIVAS

que

Completivas
(são selecionadas 
por nomes, verbos 
e adjetivos)

se

para

O povo pergunta se haverá 
monumento mais prodigioso em 
Portugal.

Oitenta mil pessoas pediam para 
serem abençoadas pelo Patriarca 
de Lisboa, D. Tomás de Almeida.

Quem conhece este monumento 
nacional sabe que ele contém um 
convento, uma basílica e um 
palácio.



EXERCÍCIO 1

Na frase «Sabemos que esta obra saramaguiana
homenageia o povo anónimo português», o
constituinte sublinhado é uma oração subordinada

A)adverbial consecutiva
B) adjetiva relativa restritiva
C) substantiva relativa 
D)substantiva completiva 
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Outras questões possíveis sobre a mesma frase:

2. Identifique o valor do articulador.

3. Refira a classe de palavras a que
pertence o articulador.



Outras questões possíveis sobre a mesma frase:

2. Identifique o valor do articulador.
R: Valor completivo

3. Refira a classe de palavras a que
pertence o articulador.
R: Classe das conjunções



Quais os valores do «que»?

Que orações poderão ser introduzidas pelo «que»?

Frases Valor

1. A rainha sentia-se tão reprimida na sua 
sexualidade que sonhava com o seu cunhado.

Valor consecutivo
(oração subordinada 
adverbial consecutiva)

2. Chamem o povo, que venha ver os 
supliciados no Auto de Fé!

Valor final
(oração subordinada 
adverbial final)

3. Fujamos, que (=porque) o Santo Ofício já 
nos persegue!

Valor causal
(oração subordinada 
adverbial causal)



Frases Valor

4. O convento de Mafra, que é um dos 
monumentos nacionais mais importantes, 
organiza visitas guiadas aos estudantes.

Valor explicativo
(oração subordinada 
adjetiva relativa explicativa)

5. Blimunda gostava mais de Baltasar (do) que 
(gostava) de qualquer outro homem.

Valor comparativo
(oração subordinada 
adverbial comparativa)

6. Creio que ninguém escapa ao Santo Ofício. Valor completivo
(oração subordinada 
substantiva completiva)

7. A única pessoa que Blimunda amava morreu 
nas mãos dos inquisidores.

Valor restritivo
(oração subordinada 
adjetiva relativa restritiva)



FIM

Trabalho realizado com base nos seguintes documentos 
orientadores:

Programa e Metas Curriculares do Ensino Secundário.
Aprendizagens Essenciais de 10º e 11º anos.


