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Classes Gramaticais: Conjunção  
 
1. (Univ. Fed. Santa Maria – RS) – Assinale a sequência de conjunções que estabelecem, entre 
as orações de cada item, uma correta relação de sentido.  
I. Correu demais, ... caiu.  
II. Dormiu mal, ... os sonhos não o deixaram em paz.  
III. A matéria perece, ... a alma é imortal.  
IV. Leu o livro, ... é capaz de descrever as personagens com detalhes.  
V. Guarde seus pertences, ... podem servir mais tarde.  
 

a) porque, todavia, portanto, logo, entretanto  
b) por isso, porque, mas, portanto, que  
c) logo, porém, pois, porque, mas  
d) porém, pois, logo, todavia, porque  
e) entretanto, que, porque, pois, portanto  

 
 

2.  No período "Os banqueiros já puderam comemorar o investimento, pois o índice de risco e de 
instabilidade do Brasil caiu", a conjunção pois estabelece uma relação de: 

a) explicação            

b) oposição         

c) condição            

d) causa                

e) comparação 

 

3. (FCC – 2012) "Preços mais altos proporcionam aos agricultores incentivos para produzir mais, 
o que torna mais fácil a tarefa de alimentar o mundo. Mas eles também impõem custos aos 
consumidores, aumentando a pobreza e o descontentamento."  
 
A 2a afirmativa introduz, em relação à 1a, noção de 

a) condição. 
b) temporalidade. 
c) consequência. 
d) finalidade. 
e) restrição. 

 
 
4. (FUVEST – SP)  “Entrando na faculdade, procurarei emprego”, a oração sublinhada pode 
indicar uma ideia de:  

a) concessão  
b) oposição  
c) condição  
d) lugar  
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e)  consequência  

 
 

5. (FGV – 2010) “… e eu sou acaso um deles, conquanto a prova de ter a memória fraca…”; a 
oração grifada traz uma ideia de: 

a) causa. 
b) consequência. 
c) condição. 
d) conformidade. 
e) concessão. 

 
 
6.  (PUC SP) Em:"...ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas...", a partícula 
como expressa uma ideia de: 

a) causa. 
b) explicação. 

c) conclusão. 

d) proporção. 

e) comparação. 

 

7. (CESGRANRIO-RJ) Assinale o período em que ocorre a mesma relação significativa indicada 
pelos termos destacados em "A atividade científica é tão natural (quanto qualquer outra atividade 
econômica)". 

a) Ele era tão aplicado, que em pouco tempo foi promovido. 
b) Quanto mais estuda, menos aprende. 
c) Tenho tudo quanto quero. 
d) Sabia a lição tão bem como eu. 
e) Todos estavam exaustos, tanto que se recolheram logo. 
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Gabarito  
 

1. B 
2. A 
3. E 
4. C 
5. E 
6. E 
7. D 

 
 




