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PALAVRAS DENOTATIVAS 
 

 
 
"Certas palavras, por não se poderem enquadrar entre os 
advérbios, terão classificação à parte. São palavras que 
denotam exclusão, inclusão, situação, designação, 
retificação, realce, afetividade, etc.” (N.G.B.).  
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- exclusão: só, salvo, apenas, menos, senão, etc.  

- inclusão: também, até, mesmo, inclusive, etc.  

- situação: mas, então, agora, afinal, etc.  

- designação: eis.  

- retificação: aliás, isto é, ou melhor, ou antes, etc.  

- realce: cá, lá, só, é que, ainda, mas, etc.  
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PREPOSIÇÃO 
 
Palavra invariável que, colocada entre duas outras, faz com 
que uma se torne membro da outra, criando-se um elo de 
subordinação. É um conectivo (= estabelece relação entre 
as palavras ou orações). 
 
Exs.: copo de vinho / Saiu para jantar. 
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➢ As preposições podem ser Essenciais ou Acidentais. 
 
Essenciais: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, 
entre, para, (per), perante, por, sem, sob, sobre, trás. 
 
Acidentais: como, durante, mediante, segundo, visto, que, 
exceto, salvo, tirante, fora, afora, etc. 
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Exs.:   
 
Fugiu durante a noite.  
 
Vim de casa.  
 
Tenho que voltar. 
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Locução prepositiva: Conjunto de palavras que funcionam 
como preposição. A locução prepositiva sempre termina em 
preposição.  
 
Exs.: abaixo de, à custa de, de acordo com, diante de,             
junto a, etc. 
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Relações expressas com o auxílio das preposições 
 
a – lugar, tempo, modo, instrumento, etc. 
 
Exs.: Ir ao circo. / Ir à tarde. / Escrever a lápis. 
 
ante – posição anterior ou diante de, situação de oposição, 
etc. 
 
Ex.: Ajoelhar-se ante o altar. 
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após – termo posterior, posição ou lugar posterior, etc. 
 
Ex.: Retornou após dez dias de ausência. 
 
até – limite (lugar ou tempo) 
 
Ex.: Os gritos chegaram até aqui. 
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com – companhia, modo, instrumento, etc. 
 
Exs.:  
 
Sair com o namorado. 
 
Trabalhar com dedicação.  
 
Abrir a porta com a chave. 
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contra – oposição, direção contrária, etc. 
 
Exs.: Lutar contra as injustiças.  
 
Lutar contra a maré. 
 
de – posse, parte, finalidade, lugar, matéria, modo, 
assunto, etc. 
 
Exs.: Casa de Maria. / Ponta da faca. / Pulseira de prata. / 
Falar de futebol. 
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desde – afastamento de um lugar ou de um momento, etc. 
 

Ex.: Andou desde sua rua até à minha. 
 

em -  lugar, modo, tempo, finalidade, etc. 
 

Exs.:  
 
Estar em casa. 
 

Acordar em paz. 
 

Pedir em casamento. 
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entre – interioridade, posição no interior de dois limites 
indicados. 
 
Exs.:   
 
Eles se perdem entre o passado e o futuro. 
 
Éder comprou uma casa entre duas praias. 
 
Ficamos perdidos entre o sonho e o desejo. 
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para - lugar, finalidade, restrição, etc. 
 
Exs.:  
 
Ir para a rua. 
 
Estudar para vencer. 
 
Proibido para menores. 
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perante - lugar diante de, oposição, etc. 
 

Ex.: Ficar perante o juiz. 
 

por- tempo, lugar por onde, meio, preço, agente, etc. 
 

Exs.:  
 

Viver por toda eternidade. 
 

Andar por caminhos perigosos. 
 

Foi elogiado por seu mestre. 



Língua Portuguesa                                                                               Prof. André Moraes 

 

16 

 
sem - ausência, negação, etc. 
 
Ex.: Ficar sem dinheiro. 
 
sob - posição inferior, sujeição, etc. 
 
Ex.: Ficar sob o viaduto. 
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sobre - posição superior, assunto, ação contra, etc. 
 
Exs.:  
 
Falar sobre música. 
 
Sentou-se sobre os escombros. 
 
trás- posição posterior (=atrás, depois de, por trás de). É 
desusada.  
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FIXAÇÃO 
 

Nas frases abaixo, aponte o valor nocional das 
preposições sublinhadas: 
 

1) Preciso abrir a porta com a chave.   

____________________________________________ 

2) Os idosos devem andar com cuidado.  

____________________________________________ 
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3) Assustou-se com o trovão.  

____________________________________________ 

4) O corretor avaliou a casa em milhares de reais.   

____________________________________________ 

5) Conheci a casa de Luís.   

____________________________________________ 

6) Veio para aprender.   

____________________________________________ 
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7) Com mais de 80 anos, ainda tem planos para o 
futuro.   

____________________________________________ 

8) A noiva ganhou uma corrente de ouro.   

____________________________________________ 

9) É preciso dar-lhe algo de beber.   

____________________________________________ 
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10) Desde ontem estou assim.   

____________________________________________ 

11) Angélica queria dormir desde lá até cá.  

____________________________________________ 

12) Ela o encontrou por uma coincidência. 

____________________________________________ 

13) Não posso dormir de dia.   

____________________________________________ 
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14) Entre mim e ela sempre houve harmonia.   

____________________________________________ 

15) Entre os índios se age dessa forma.   

____________________________________________ 

16) Gostava de escrever ao modo clássico.   

____________________________________________ 

17) As mulheres não falam de futebol.   

____________________________________________ 
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18) Pisou num ferro em brasa.   

____________________________________________ 

19) É melhor ficar em casa.   

____________________________________________ 

20) Não quero ir ao cinema com ninguém.   

____________________________________________ 

21) Os jovens sempre andam em turma.   

____________________________________________ 
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22) Vamos por Bauru.   

____________________________________________ 

23) Júnior Baiano jogava à Telê Santana.   

____________________________________________ 

24) Queremos jogar contra os ingleses.   

____________________________________________ 

25) Os puros de espírito morrem pela pátria.    

____________________________________________ 
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26) Jesus mudou a água em vinho.  

____________________________________________ 

27) Não é bom olhar contra o sol.   

____________________________________________ 

28) Cristina tem olhos de gata. 

____________________________________________ 

29) Devia proceder à chamada de alunos por ordem 
alfabética.    
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____________________________________________ 

30) Voltou a pedido dos amigos.   

____________________________________________ 
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CONJUNÇÃO 
 

COORDENATIVAS  PRINCIPAIS CONJUNÇÕES 
 

 
ADITIVAS  
 

 
E, NEM, MAS TAMBÉM, MAS AINDA 

 
ADVERSATIVAS  

 

MAS, ENTRETANTO, PORÉM, 
CONTUDO, TODAVIA, E (=MAS), 
NO ENTANTO 
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ALTERNATIVAS  

 

OU, ORA...ORA, OU...OU, 
QUER...QUER, SEJA...SEJA 
 

 
CONCLUSIVAS  

 

POIS (ENTRE VÍRGULAS), LOGO, 
PORTANTO, POR CONSEGUINTE, 
POR ISSO, ASSIM 

 
EXPLICATIVAS  

 

QUE, PORQUE, POIS, PORQUANTO 
(GERALMENTE O VERBO DA 
PRIMEIRA ESTÁ NO IMPERATIVO) 
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SUBORDINATIVAS  PRINCIPAIS CONJUNÇÕES 
 

 
INTEGRANTES  

 
QUE / SE (=ISSO) 
 

 
 
 
 
 



Língua Portuguesa                                                                               Prof. André Moraes 

 

30 

SUBORDINATIVAS 
ADVERBIAIS 
  

PRINCIPAIS CONJUNÇÕES 
 

 
 
CAUSAIS  

 
PORQUE, COMO (=PORQUE), POIS, 
JÁ QUE, UMA VEZ QUE, 
PORQUANTO, POIS QUE, POR 
ISSO QUE, VISTO QUE, VISTO 
COMO, QUE 
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CONDICIONAIS 

SE, CASO, SEM QUE (=SE NÃO), 
CONTANTO, SALVO SE, DADO 
QUE, DESDE QUE, A MENOS QUE, 
A NÃO SER QUE 
 

 
 
CONCESSIVAS 

EMBORA, MESMO QUE, AINDA 
QUE, CONQUANTO, POSTO QUE, 
BEM QUE, SE BEM QUE, POR MAIS 
QUE, POR MENOS QUE, APESAR 
DE QUE, NEM QUE, QUE 
(=EMBORA) 
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COMPARATIVAS  

COMO, QUE (DO QUE) - DEPOIS DE 
MAIS, MENOS, MAIOR, MENOR, 
MELHOR E PIOR-, QUANTO 
(DEPOIS DE TANTO), QUAL 
(DEPOIS DE TAL), ASSIM COMO, 
BEM COMO, COMO SE, QUE NEM 
 

 
 
CONSECUTIVAS  

QUE (PRECEDIDA DE TÃO, TAL, 
TAMANHO, TANTO), DE FORMA 
QUE, DE MANEIRA QUE, DE MODO 
QUE, DE SORTE QUE 
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CONFORMATIVAS 

CONFORME, COMO (= CONFORME), 
SEGUNDO, CONSOANTE 
 

 
FINAIS  

PARA QUE, A FIM DE QUE, 
PORQUE (= PARA QUE) 
 

 
 
TEMPORAIS  

QUANDO, ANTES QUE, DEPOIS 
QUE, ATÉ QUE, LOGO QUE, 
SEMPRE QUE, ASSIM QUE, DESDE 
QUE, TODAS AS VEZES QUE, 
CADA VEZ QUE, APENAS, MAL, 
QUE (= DESDE QUE), ENQUANTO 
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PROPORCIONAIS 

À MEDIDA QUE, AO PASSO QUE, À 
PROPORÇÃO QUE 
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FIXAÇÃO 
 

Indique o valor semântico dos conectivos abaixo: 
 
1. Ou você estuda, ou você trabalha. 
________________________________________________ 
2. Não saiu cedo; logo chegou atrasado. 
________________________________________________ 
3. Tenho necessidade de que todos se esforcem. 
________________________________________________ 
4. Minha alegria é que voltem com a taça. 
________________________________________________ 
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5. Desejo que ela volte rapidamente.    
________________________________________________ 
6. Desejo uma coisa: que você me respeite. 
________________________________________________           
7. Não sei se vou voltar. 
________________________________________________ 
8. Conta-se que ela viajou. 
________________________________________________ 
9. Saímos tão distraídos, que esquecemos os ingressos. 
________________________________________________ 
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10. “Mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo 
o mar (...)”   (João Bosco e Aldir Blanco) 

________________________________________________ 
11. Quanto mais ganhavam, mais gastavam. 
________________________________________________ 
12. Como você havia previsto, ele não apareceu. 
________________________________________________ 
13. “Amou daquela vez como se fosse a última.”  (Chico B. de 

Holanda) 

________________________________________________ 
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14. Como ninguém havia chegado, fomos embora. 
________________________________________________ 
15. Correu mais do que os adversários. 
________________________________________________ 
16. Maria não veio nem telefonou. 
________________________________________________ 
17. Corremos muito, mas não ficamos cansados. 
________________________________________________ 
18. Estudou muito, logo a aprovação é certa. 
________________________________________________ 
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19. Chegue cedo, porque preciso de você. 
________________________________________________ 
20. É preciso que façamos o trabalho. 
________________________________________________ 
21. O pai não sabe se ela virá. 
________________________________________________ 
22. Se não chover amanhã, iremos à praia. 
________________________________________________ 
23. Ela é alegre como sua irmã. 
________________________________________________ 
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24. Embora chovesse, foi ao cinema. 
________________________________________________ 
25. Fez o trabalho como pedi. 
________________________________________________ 
26. Correu tanto, que chegou cansado. 
________________________________________________ 
27. Correu muito para que pudesse pegar o ônibus. 
________________________________________________ 
28. Quanto mais estuda, mais aprende. 
________________________________________________ 
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29. Mal abriu a boca, todos começaram a rir. 

____________________________________________ 
30. "O amor é um deus ou um demônio de tantas faces, que 

nunca pode escondê-las todas."   

____________________________________________ 

31. "A alegria prolonga a vida e dá saúde."  

____________________________________________ 
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32. "A natureza está pronta a nos ajudar, desde que façamos 
a nossa parte."  

____________________________________________ 
33. "A realidade deve ser aceita como é, sem nenhuma 

opinião a respeito, uma vez que não pode ser 
modificada."  

____________________________________________ 
34. "As criaturas são mais perfeitas à proporção que são 

mais capazes de amar.”  

____________________________________________ 
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35. "Cada um colhe conforme semeia."   

____________________________________________ 
36. "Deus fez a vida para que ela fosse vivida, e não para 

que fosse conhecida."   

____________________________________________ 
37. "Deus pôs o prazer tão próximo da dor, que muitas vezes 

se chora de alegria."  

____________________________________________ 
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38. "Dizei ao tempo, Senhor, que não me tire este amor, pois 
seria tirar-me a vida."  

____________________________________________ 
39. "Enquanto se não perde a cabeça, não está tudo 

perdido."   

____________________________________________ 
40. "Homem solitário ou é besta, ou é anjo."  

____________________________________________ 
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41. "Nunca digas antes as tuas resoluções, mas quando o 
dado for lançado, joga-o de sorte que venças a partida 
que jogares.”  

____________________________________________ 
42. "Nada destrói mais completamente as superstições do 

que uma instrução sólida.”  

____________________________________________ 
43. "Não faça questão das observações más a seu respeito. 

Viva de modo que ninguém acredite nelas."   

____________________________________________ 
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44. "Não perguntes à Felicidade quem ela é nem de onde 
veio; abre-lhe a porta a fim de que ela entre e feche-a, 
bem aferrolhada, a fim de que não fuja. "  

____________________________________________ 
45. "Não te enfades nem desanimes; se fracassares, 

recomeça!"  

____________________________________________ 
46. "Nunca a fortuna põe um homem em tal altura, que não 

precise de um amigo.”  

____________________________________________ 
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47. “No elogio há sempre menos sinceridade que na 
censura."  

____________________________________________ 
48. "O burro, por mais esforçado que seja, nunca faz nada 

direito."  

____________________________________________ 
49. "O ciumento é como o medroso: sempre vê coisas que 

não existem." 

____________________________________________ 
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50. "O maior fator da evolução humana não é a inteligência, 
senão o caráter; não é o pensamento, mas a vontade." 

____________________________________________ 
51. "Quando estiveres irado, conta dez; quando estiveres 

muito irado, conta cem."    

____________________________________________ 
52. "Quanto mais conheço os homens, mais estimo os 

animais."  

____________________________________________ 
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53. "Minha alma existe ou não existe. Se ela existe, só pode 
ser eterna."  

____________________________________________ 
54. "Um homem não está velho até que comece a lastimar 

em vez de sonhar."  

____________________________________________ 
55. "Vive com os homens como se Deus te visse."  

____________________________________________ 
56. A menina chorou porque se perdeu.   
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____________________________________________ 
57. A barra de chocolate era tamanha, que o garoto não 

conseguia abocanhá-Ia.   

____________________________________________ 
58. A chuva foi intensa, e a cidade ficou inundada. 

____________________________________________ 
59. A estrela era mais bem vista ao passo que o Sol se 

punha no horizonte. 

____________________________________________ 
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60. A fruta caiu do pé que estava madura.   

____________________________________________ 
61. À medida que a civilização progride, a ecologia sofre 

quase necessariamente.  

____________________________________________ 
62. Político fala muito, mas diz pouco 

____________________________________________ 
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63. A menos que aconteça algum imprevisto, estaremos em 
casa amanhã.  

____________________________________________ 
64. A rodovia é boa, contudo é muito movimentada.  

____________________________________________ 
65. Ainda que chegues a viver cem anos, nunca deixes de 

aprender.   

____________________________________________ 
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66. Ana Paula não só trabalha, mas também malha.  

____________________________________________ 

67. Apenas chegou, já foi para a cama, tal o cansaço.  

____________________________________________ 

68. Bia é jovem, mas é muito madura. 

____________________________________________ 
69. Caso chova, não poderemos retomar.  

____________________________________________ 
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70. Choveu tanto, que as ruas inundaram.  

____________________________________________ 
71. Dizia que fumava, e não tragava.  

____________________________________________ 
72. Como hoje é Natal, oremos!  

____________________________________________ 
73. Como todos sabemos, viver no Brasil é caro.    

____________________________________________ 
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74. Comprei as mangas, verdes que estivessem.   

____________________________________________ 
75. Cristina me olha de forma que me deixa encabulado.   

____________________________________________ 
76. É preciso que trabalhemos muito.   

____________________________________________ 
77. É preciso orar porque não tenhamos mais problemas.  

____________________________________________ 
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78. Estudou toda a noite; está, pois, cansada. 

____________________________________________ 
79. Entre em silêncio que as crianças não acordem.   

____________________________________________ 
80. Espero que sejas feliz.   

____________________________________________ 
81. Essa notícia, consoante já anunciamos, é falsa.   

____________________________________________ 
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82. Foi à praia, embora estivesse chovendo.  

____________________________________________ 
83. Foi à praia, porém nadou pouco. 
___________________________________________ 
84. Gosto muito de Cristina, agora, beijar os pés dela eu não 

vou.  

____________________________________________ 
85. Morreu sem que pudesse conhecer o neto.  

____________________________________________ 
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86. Luíza nunca está em casa, de modo que não a procurei.   

____________________________________________ 
87. Lembra-te de que és pó.  

____________________________________________ 
88. Luís não veio com as passagens, de sorte que não 

poderemos viajar.    

____________________________________________ 
89. Mal Soninha abriu a boca, todos começaram a rir.  

____________________________________________ 



Língua Portuguesa                                                                               Prof. André Moraes 

 

59 

90. O rapaz reclama que é uma desgraça!   

____________________________________________ 
91. O carro enguiçou, assim não pudemos chegar na hora 

combinada.  

____________________________________________ 
92. Não chore, porque será pior!   

____________________________________________ 
93. Não deu certo, todavia continuamos amigos. 

____________________________________________ 
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94. Não sei se isso é verdade. 

____________________________________________ 
95. Naquele bairro ninguém saía de casa que não fosse 

assaltado.  

____________________________________________ 
96. Conquanto o Rio esteja triste, continuo aqui.  

____________________________________________ 
97. Que seja tudo como Deus quiser!   

____________________________________________ 
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98. O dinheiro umas vezes traz felicidade, outras vezes traz 
desgraça.  

____________________________________________ 
99. O esqueleto do homem é interno: os insetos, entretanto, 

trazem o esqueleto fora do corpo. 

____________________________________________ 
 
100. Que eu saiba, Luís não é casado.  

____________________________________________ 
101. Se Marisa gosta de você, por que não a procura?  
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____________________________________________ 
102. Se tudo correr bem, voltaremos amanhã.   

____________________________________________ 
103. Sem que eu tenha esse documento nas mãos, nada 

poderei fazer.   

____________________________________________ 
104. Só espero uma coisa: que não chova.  

____________________________________________ 
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105. Trabalha muito, logo deve ganhar bem.  

____________________________________________ 
106. Tudo saiu como foi planejado.   

____________________________________________ 
107. Tudo terminará bem, a não ser que seu inimigo fique 

sabendo de tudo. 

____________________________________________ 
108. Veio de carro, quando poderia ter vindo de bicicleta.  

____________________________________________ 
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109. Viaja sempre à janela de modo que possa apreciar a 
paisagem.  

____________________________________________ 
110. Você nos ajudou muito; terá, pois; nossa gratidão.  

____________________________________________ 
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INTERJEIÇÃO - é a palavra que traduz emoções, 
sentimentos, sensações, etc. 
 
a) de alegria: ah! oh! olá! 
b) de desejo: oxalá! tomara! 
c) de dor: ai! ui! 
d) de chamamento: ó! alto! psiu! 
e) de silêncio: psiu! 
f) de advertência: cuidado! alerta! 
g) de incredulidade: ora!  
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Obrigado! 


