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Principais conjunções e seus valores semânticos (subordinadas) 

1) Causais:  porque, pois, como (quando a oração adverbial estiver 
antecipada), já que, visto que, desde que, uma vez que, 
porquanto, na medida em que, que, etc: 

2) Consecutivas:  I - conjunção que precedida de tal, tão, tanto, tamanho.   
 II – locuções conjuntivas de maneira que, de jeito que, de ordem 

que, de sorte que, de modo que, etc: 
3) Condicionais:  se, caso, contanto que, desde que, salvo se, sem que (=se não), a 

não ser que, a menos que, dado que. 
4) Concessivas:  embora, conquanto, que, ainda que, mesmo que, ainda quando, 

mesmo quando, posto que, por mais que, por muito que, por 
menos que, se bem que, em que (pese), nem que, dado que, sem 
que (=embora não). 
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5) Comparativas:  como, (tal) qual, tal e qual, assim como, (tal) como, (tão ou 
tanto) como, (mais) que ou do que, (menos) que ou do que, 
tanto quanto, que nem, feito (=como, do mesmo modo que), o 
mesmo que (=como). 

6) Conformativas:  como, conforme, segundo, consoante.  
7) Proporcionais:  à proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais ... 

tanto mais, quanto mais ... tanto menos, quanto menos ... tanto 
menos, quanto menos ... tanto mais, quanto mais ... mais, 
quanto menos ... menos, tanto ... quanto (como).  

8) Finais:  para que, a fim de que, que (= para que), porque (= para que): 
9) Temporais:  quando, enquanto, logo que, mal (= logo que), sempre que, 

assim que, desde que, antes que, depois que, até que, agora 
que, ao mesmo tempo que, toda vez que. 
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Questões da banca IDECAN 
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1. (IDECAN / Câmara de Araguari MG 2018 Assessor de Comunicação) 

As vírgulas empregadas no período “Tudo calculado, descontada a depreciação, devo estar 
valendo aí uns” foram necessárias para 

A) Isolar orações adverbiais da oração principal. 
B) Separar orações que apresentam sujeitos diferentes. 
C) Isolar orações adjetivas explicativas da oração principal. 
D) Isolar orações reduzidas de particípio da oração principal. 
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2. (IDECAN / Câmara de Araguari MG 2018 Assessor de Comunicação) 

Em “Meu cérebro, vendido à ciência, daria para alimentar vários ratos de laboratório 
durante semanas”, o verbo conjugado no particípio está introduzindo uma oração que 
transmite a ideia de: 

A) Explicação. 
B) Oposição. 
C) Finalidade. 
D) Suposição. 

Professor Décio Terror 



3. (IDECAN / UFPB 2016 Técnico) 

“Não existem vacinas contra o zika, embora algumas plataformas possam ser adaptadas 
em pouco tempo.” (10º§) A palavra em destaque introduz uma ideia de:  

a)  Condição em relação ao fato exposto. 
b)  Causa ou consequência do que foi expresso anteriormente. 
c)  Conformidade em relação ao fato da não existência de vacina contra o zika. 
d)  Oposição a uma outra ideia exposta sem, no entanto, impedir sua realização. 
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4. (IDECAN / SEARH RN 2016 Professor) 

Uma das regras do emprego da vírgula é para separar orações adverbiais quando 
antepostas à principal. O segmento em que isso ocorre no texto é: 

a)  “Quando o homem está inspirado, nada o detém.” (5º§) 
b)  “No final, o artista, o espectador, a obra e o tempo se congratulam.” (7º§) 
c)  “É por ela, e por meio dela, que sentimos a força criadora do entusiasmo…” (1º§) 
d)  “É por isso que a arte ecológica tanto nos seduz, porque estimula o olhar na ampliação 

desse grande mistério…” (3º§) 
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5. (IDECAN / SEARH RN 2016 Professor) 

“... devolve ao avaliador uma mensagem tão poderosa que aquela obra provocará surpresa 
e admiração..." (6º§) 

Nessa frase, a oração sublinhada traz uma ideia de 

a) causa. 
b) conclusão. 
c) concessão. 
d) consequência. 
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6. (IDECAN / PRODEB 2015 Assistente) 

“É preciso saber lidar com ele, para que não nos deforme." (1º§) A oração sublinhada 
expressa uma ideia de 

a) causa. 
b) condição. 
c) finalidade. 
d) consequência. 
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7. (IDECAN / Prefeitura de Rio Novo do Sul–ES 2015 Agente) 

Em “Se a renda fixa paga bem, a compra à vista tende a me dar descontos maiores.” (3º§), 
o termo que introduz a oração expressa uma ideia de 

a) causa.  
b) condição.   
c) concessão.  
d) comparação. 
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8. (IDECAN / Prefeitura de Rio Novo do Sul–ES 2015 Agente) 

No trecho “A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 
(Abrelpe) apresentou estimativa que revela que o Brasil ainda deixa muito a desejar 
quando o assunto é a gestão de resíduos sólidos" (2º§), o termo destacado expressa ideia 
de 

a) tempo. 
b) condição. 
c) explicação. 
d) consequência. 
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9. (IDECAN / INMETRO 2015 Assistente Executivo) 

"... que aquele item é importante para que a gente se sinta bem..." (5º§) Nessa frase, a 
oração sublinhada traz uma ideia de 

a) tempo. 
b) oposição. 
c) finalidade. 
d) conclusão. 
e) concessão. 
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10. (IDECAN / SEJUC RN 2017 Agente Penitenciário) 

“Para se ouvir de verdade, isso é, para nos colocarmos dentro do mundo do outro, é 
preciso colocar entre parêntesis, ainda que provisoriamente, as nossas opiniões.” (3º§) 

Em relação ao trecho destacado anteriormente, pode-se afirmar que as correções 
linguística e semântica estão preservadas na reescrita: 

A) Para se ouvir de verdade, para nos colocarmos dentro do mundo do outro, é preciso 
colocar entre parêntesis nossos juízos, ainda que provisoriamente. 

B) Para: ouvir de verdade, colocarmos dentro do mundo do outro; é preciso colocarmos 
entre parêntesis, ainda que provisoriamente, as nossas opiniões. 

C) Para nos colocarmos dentro do mundo, do outro, para se ouvir de verdade, isso é, 
precisa-se colocar entre parêntesis, ainda que provisoriamente, nossos conceitos. 

D) Para ouvir de verdade – deste modo –, para nos colocar dentro do mundo do outro, é 
preciso colocar entre parêntesis, ainda que temporariamente, as nossas opiniões. 
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11. (IDECAN / INCA 2017 Médico) 

Em “Se insistirmos nos dogmas ditos revolucionários – como a luta de classes e a 
demonização da iniciativa privada –, não sairemos do impasse que inviabilizou o regime 
comunista onde ele se implantou.” (4º§), a vírgula logo após o segundo travessão 

A)  tem seu emprego justificado já que separa oração adverbial anteposta à principal, 
conferindo correção gramatical ao trecho. 

B)  é facultativa, seu emprego advém da necessidade de ser atribuída uma maior ênfase à 
oração imediatamente posposta. 

C)  é obrigatória e separa objetos pleonásticos conferindo à argumentação a ênfase 
necessária à compreensão do discurso apresentado. 

D)  poderia ser omitida preservando-se a correção gramatical do texto já que seu emprego 
tem por objetivo apenas conferir ênfase à informação limitada pelos travessões. 
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12. (IDECAN / Ministério da Saúde 2017 Analista Técnico) 

Julgue a afirmação como C (correta) ou E (errada)  

“Embora contemporâneo da Reforma Sanitária, o processo de Reforma Psiquiátrica 
brasileira tem uma história própria, inscrita num contexto internacional de mudanças 
pela superação da violência asilar.”; acerca do trecho anteriormente destacado do texto 
é correto afirmar que 

Com as devidas adaptações, o conectivo “embora” poderia ser substituído pela 
expressão “ainda se” mantendo-se o mesmo sentido original. 
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13. (IDECAN / INCA 2017 Técnico) 

Em “No Brasil tudo se faz, embora tudo seja proibido.” (5º§), para manter o sentido do 
trecho em evidência e a correção gramatical do texto, o termo “embora” pode ser 
substituído corretamente por: 

a) Visto que. 
b) Conforme. 
c) Mesmo que. 
d) A menos que. 
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Questões da banca IADES 
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1. (IADES / SES DF Enfermeiro 2018) 

Fragmento do texto: A Organização Mundial da Saúde (OMS) e Kate Middleton lançaram, 
nessa terça-feira (27), a iniciativa Enfermagem Agora, um projeto de três anos em prol da 
valorização dos enfermeiros e das parteiras. Embora essenciais no atendimento à 
população, esses profissionais nem sempre têm suas contribuições reconhecidas em 
políticas nacionais de saúde. A duquesa de Cambridge foi nomeada patrona do programa, 
que será implementado com o Conselho Internacional de Enfermeiros.  

Considerando o sentido original de toda a informação do período, assinale a alternativa 
que reescreve corretamente o trecho “Embora essenciais no atendimento à população” 
(linhas 3 e 4).   

a) Enquanto cruciais no atendimento à população . 
b) Ainda que primordiais no atendimento à população . 
c) Quando dispensáveis no atendimento à população. 
d) Desde que prescindíveis no atendimento à população. 
e) Contanto que suplementares no atendimento à população.  

Professor Décio Terror 



2. (IADES / IGPREV PA Técnico Previdenciário 2018) 

Fragmento do texto: É necessária aos novos, porque desejam chegar a velhos; aos ricos; 
porque ninguém sabe o que o destino lhe reserva; aos que têm saúde e felicidade; porque 
nesta vida tudo está sujeito a mudança. 

Julgue a afirmação como C (CERTA) ou E (ERRADA) 

A oração “porque nesta vida tudo está sujeito a mudança” (linhas 2 e 3) estabelece uma 
relação de finalidade com a anterior. 
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3. (IADES / Hemocentro Analista 2017) 

Considerando como referência as classes de palavras e as relações sintáticas que 
constituem o período “‘É preciso um esforço educacional em escolas e por meio de 
campanhas públicas para garantir que as pessoas entendam a necessidade e se disponham 
a doar sangue regularmente.’”, julgue a afirmação como C (CERTA) ou E (ERRADA). 

A oração “para garantir” relaciona-se por coordenação com a anterior, acrescentando-lhe 
uma ideia de finalidade. 
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4. (IADES / Hemocentro Técnico 2017) 

Com relação à pontuação, assinale a alternativa que apresenta trecho do texto em que a 
inserção da vírgula é facultativa. 

(A) “Para reforçar a importância da doação de sangue, sensibilizar novos doadores e 
fidelizar os que já existem” (linhas de 2 a 3). 

(B) “mais brasileiros tenham a doação de sangue como um hábito, não apenas em datas 
específicas” (linhas 6 e 7). 

(C) “Atualmente, 1,8% da população brasileira doa sangue.” (linha 9). 
(D) “aproximadamente um milhão de pessoas doaram sangue pela primeira vez, o que 

representa” (linhas 17 e 18). 
(E) “Apesar disso, os serviços do Sistema Único de Saúde e da Hemorrede Pública Nacional 

encontram-se com os estoques no limite” (linhas 21 e 22). 
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5. (IADES / PM DF CFO 2017) 



5. (IADES / PM DF CFO 2017) 

No trecho “Se for capaz de perceber as vantagens prováveis, as dificuldades poderão ser 
resolvidas.” (linhas de 15 a 17), a oração sublinhada é subordinada adverbial 

(A) temporal. 
(B) concessiva. 
(C) condicional. 
(D) consecutiva. 
(E) conformativa. 
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Substantivas 
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Questões da banca IDECAN 
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1. (IDECAN / Câmara de Araguari MG 2018 Assessor de Comunicação) 

Sabe-se que a partícula “que” pode assumir diferentes funções gramaticais em um texto. 
Ao avaliar o emprego dessa partícula em “Parece que o nobre colega andou se 
preparando...”, pode-se afirmar que: 

A) Exerce função de pronome relativo. 
B) Exerce função de conjunção integrante. 
C) Exerce função de pronome interrogativo. 
D) Exerce função de advérbio de afirmação. 
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2. (IDECAN / SEJUC RN 2017 Agente Penitenciário) 

“E a humildade está nisso: saber, não com a cabeça mas com o coração, que é possível 
que o outro veja mundos que nós não vemos.” (1º§) O período anterior é composto de 
orações cuja classificação sintática as distingue umas das outras. A oração “que o outro 
veja mundos” possui a mesma classificação sintática da oração destacada em: 

A) É indiscutível que sua situação seja lastimável. 
B) Espero apenas isso: que mudes teus conceitos. 
C) Desejo que sua recuperação seja breve e satisfatória. 
D) Creio que sua regeneração está mais próxima do que pensam. 
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3. (IDECAN / DETRAN RO 2014 Administrador) 

Relacione adequadamente a classificação das orações subordinadas substantivas às 
respectivas orações.  

1. Subjetiva.   (  ) Cada situação permite que se aprenda algo novo.   
2. Objetiva direta.  (  ) Só quero uma coisa: que tires a tua carteira.   
3. Objetiva indireta. (  ) Tenho esperança de que o trânsito melhore.   
4. Completiva nominal. (  ) É importante que todos colaborem.  
5. Predicativa.   (  ) Meu desejo é que sejas classificado.   
6. Apositiva.   (  ) Lembrei-me de que já estava errado.  

A sequência está correta em 

a) 1, 6, 3, 5, 2, 4. 
b) 2, 6, 4, 1, 5, 3. 
c) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
d) 6, 5, 4, 3, 2, 1. 
e) 2, 6, 4, 1, 3, 5. 
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Questões da banca IADES 
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1. (IADES / SES DF Enfermeiro 2018) 

Com relação ao período “Atualmente, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
estima que faltarão nove milhões de enfermeiros e parteiras no mercado” (linhas de 10 a 
12), é correto afirmar que a conjunção sublinhada introduz uma oração subordinada.  

a) adverbial consecutiva.  
b) substantiva subjetiva.   
c) adverbial concessiva.  
d) adjetiva restritiva.  
e) substantiva objetiva direta.  
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2. (IADES / Hemocentro Analista 2017) 

Considerando como referência as classes de palavras e as relações sintáticas que 
constituem o período “‘É preciso um esforço educacional em escolas e por meio de 
campanhas públicas para garantir que as pessoas entendam a necessidade e se disponham 
a doar sangue regularmente.’” , julgue a afirmação como C (CERTA) ou E (ERRADA). 

O termo “a necessidade” está para o verbo “entendam”, assim como a oração “que as 
pessoas entendam a necessidade” está para o verbo “garantir”. 
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Adjetivas 



Questões da banca IDECAN 
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1. (IDECAN / CBM DF 2017 Soldado) 

Analise os fragmentos a seguir. 

I.  “A marca do testemunho é que ele torna os acontecimentos irreversíveis e o mal, sem 
remédio.” (18º§) 

II.  “Isso não acontece com os jovens, que dependem dessa exibição como uma ponte 
para o mundo.” (17º§) 

III.  “O virtuosismo de um violinista, por exemplo, dura somente o tempo da execução da 
música...” (11º§) 

IV.  “É o testemunho dos outros que nos torna reais, e que efetiva tudo o que e como 
fizemos e dissemos.” (6º§) 

A supressão da(s) vírgula(s) altera o sentido do enunciado somente em 

a)  I.   b)  II.  c) I e III.   d) II e IV. 
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2. (IDECAN / INCA 2017 Arquiteto) 

O termo “que” dos segmentos em destaque apresenta-se com classificação morfológica 
DIFERENTE dos demais em: 

A) “[...] não é a observação que produz [...]” 
B) “[...] já a droga que a curou não cura [...]” 
C) “Não se pode compreender que drogas eficazes [...]” 
D) “Há de haver uma razão que explique tamanha ruína.” 
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3. (IDECAN / Câmara de Natividade RJ 2017 Contador) 

De acordo com o emprego da palavra “que” nos trechos selecionados a seguir, assinale o 
que se diferencia dos demais. 

A) “Jovens que fizeram musicoterapia [...]” (1º§) 
B) “A equipe concluiu que os pacientes [...]” (3º§) 
C) “O projeto, que durou três semanas, [...]” (6º§) 
D) “[...] um projeto que envolvia escrever letras, [...]” (2º§) 
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4. (IDECAN / Prefeitura de Miraí - MG 2016 Enfermeiro) 

“Achei que fosse mais uma ação promocional das construtoras de apartamento que, nos 
últimos meses, passaram a perturbar os moradores na porta de todas as padarias da 
região.” (2º§) Assinale a alternativa em que a alteração referente à pontuação mantém a 
correção apresentada originalmente.  

a)  Achei, que fosse, mais uma ação promocional das construtoras de apartamento que, nos 
últimos meses, passaram a perturbar os moradores na porta de todas as padarias da região. 

b)  Achei que fosse mais uma ação promocional das construtoras de apartamento que – nos 
últimos meses – passaram a perturbar os moradores na porta de todas as padarias da 
região. 

c)  Achei que fosse mais uma ação promocional das construtoras de apartamento que nos 
últimos meses: passaram a perturbar os moradores na porta de todas as padarias da região. 

d)  Achei que fosse mais uma ação promocional – das construtoras de apartamento –, que, nos 
últimos meses; passaram a perturbar os moradores na porta de todas as padarias da região. 
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5. (IDECAN / Prefeitura de Rio Novo do Sul–ES 2015 Professor) 

Em relação à classificação das orações em destaque, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 

(  )  “Segundo Malcolm Gladwell, no seu livro Fora de Série, qualquer pessoa que pratique 
por 10.000 horas qualquer atividade torna‐se excepcional nela.” (3º§) – Oração 
Subordinada Adjetiva Restritiva. 

(  )  “O saber é uma questão de busca pessoal, pois o conhecimento é uma construção 
individual.” (9º§) – Oração Coordenada Sindética Explicativa. 

(  )  “Não há limites para o ser humano a não serem aqueles que ele os coloque para si 
mesmo.” (1º§) – Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

A sequência está correta em: 

a) F, V, V.  b) V, F, V.  c) V, V, F.  d) V, V, V. 
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6. (IDECAN / Prefeitura de Rio Pomba - MG 2015 Procurador) 

O trecho “O homem que se torna célebre fica sem vida íntima: [...]" (2º§) apresenta duas 
orações. Quanto à oração destacada, é correto afirmar que 

a)  restringe o sentido do substantivo a que se refere. 
b)  explicita uma característica peculiar do substantivo a que se refere. 
c)  indica uma particularidade que se opõe ao fato expresso na oração principal. 
d)  expressa a condição necessária para que haja a característica atribuída a “homem". 
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7. (IDECAN / CBM DF 2017 Soldado) 

Referente à pontuação, o terceiro parágrafo do texto estaria de igual modo correto como 
apresentado em: 

a)  “Quando o cidadão descobre, que ele é o princípio do que existe e pode existir com sua 
participação, começa a surgir a democracia. Cidadania e democracia andam de mãos 
dadas e não existem separadas; cidadania não é individualismo, mas afirmação de cada 
um em sua relação de solidariedade com os outros.” 

b)  “Quando o cidadão descobre que ele é o princípio do que existe e pode existir com sua 
participação, começa a surgir a democracia. Cidadania e democracia andam de mãos 
dadas, não existem separadas. Cidadania não é individualismo, mas afirmação de cada 
um em sua relação de solidariedade com os outros.” 
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c)  “Quando o cidadão descobre que ele é o princípio do que existe e, pode existir com sua 
participação, começa a surgir a democracia – cidadania e democracia andam de mãos 
dadas e não existem separadas. Cidadania, não é individualismo, mas afirmação de cada 
um em sua relação de solidariedade com os outros.”  

d)  “Quando o cidadão, descobre que ele, é o princípio do que existe e pode existir com sua 
participação, começa a surgir a democracia. Cidadania e democracia andam de mãos 
dadas e não existem separadas. Cidadania não é individualismo, mas afirmação de cada 
um em sua relação de solidariedade com os outros.” 
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Questões da banca IADES 
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1. (IADES / IGPREV PA Técnico Previdenciário 2018) 

Julgue a afirmação como C (CERTA) ou E (ERRADA) 

A inserção de uma vírgula antes do “que”, em “Foram analisadas 33.475 páginas que 
contêm a descrição do local”, não alteraria a semântica da frase. 
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2. (IADES / Hemocentro Técnico 2017) 

Considerando o segundo parágrafo, nas orações “Os glóbulos vermelhos (eritrócitos ou 
hemácias) têm uma identidade que permite a classificação” (linhas 3 e 4) e “É possível que 
filhos tenham tipo sanguíneo diferente” (linha 6), os termos sublinhados classificam-se, 
respectivamente, em 

(A) pronome relativo e conjunção coordenativa explicativa. 
(B) conjunção subordinativa consecutiva e conjunção subordinativa causal. 
(C) partícula expletiva e pronome relativo. 
(D) preposição e conjunção coordenativa adversativa. 
(E) pronome relativo e conjunção subordinativa integrante. 
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3. (IADES / PC DF Perito Criminal 2018) 

Julgue a afirmação como C (CERTA) ou E (ERRADA) 

O período “A brasiliense integra o grupo de peritos do ICDF, uma elite formada por 200 
pessoas que usa equipamentos tecnológicos e laboratórios científicos de ponta para 
resolver crimes.” (linhas de 29 a 32) contém três orações coordenadas entre si, já que cada 
uma delas fornece informações a respeito do mesmo sujeito, sem desempenhar uma 
função sintática em relação às demais. 
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