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SINTAXE
I. A frase: frase simples e frase complexa

1. Frase
Enunciado em que se estabelece uma relação de 

predicação, que contém, no mínimo, um verbo principal.

2. Frase simples2. Frase simples
Os constituintes da frase organizam-se à volta de um 

único núcleo verbal.
(1) A internet permite um melhor acesso à informação.
(2) A internet pode produzir muita desinformação.
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3. Frase complexa
Uma frase complexa realiza-se quando os seus 

constituintes se organizam em volta de dois ou mais 
núcleos verbais. Uma frase complexa é, pois, formada por 
mais do que uma oração.

(1) O João venceu o campeonato de ortografia,(1) O João venceu o campeonato de ortografia,
porque escreveu sem um único erro.

(2) Todos os alunos confeccionaram os trajes de
Natal e participaram no espectáculo.

(3) Quando a chuva parou, veio um sol escaldante.
(4) Quando estiverem cansados, paramos.



SINTAXE

II. Coordenação

Processo sintáctico que consiste na junção de duas ou 
mais unidades linguísticas com a mesma categoria e/ou 
função sintáctica.

(1) Os países ricos enriquecem cada vez mais e os(1) Os países ricos enriquecem cada vez mais e os
mais pobres empobrecem ao mesmo ritmo.

(2) Os primeiros socorros foram ministrados 
imediatamente, mas nem todos os sinistrados 
se salvaram.



SINTAXE

1. Orações coordenadas

1.1. Coordenação – sindética
Processo sintáctico de coordenação cujos membros

não iniciais são introduzidos por uma conjunção 
coordenativa. coordenativa. 

Frase complexa formada por coordenação em que 
pelo menos uma das orações coordenadas é introduzida 
por uma conjunção coordenativa.

(1) A Rita preparou o trabalho em powerpoint
e fez uma óptima apresentação.
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1.2. Coordenação – assindética
Processo sintáctico de coordenação cujos membros
não iniciais não são introduzidos por uma conjunção 

coordenativa. 
Frase complexa formada por coordenação em que 

nenhuma das orações coordenadas é introduzida por uma nenhuma das orações coordenadas é introduzida por uma 
conjunção coordenativa.

(1) No dia dos namorados, elas venderam  
camisolas, colares, pulseiras.

(2) Procuramos lugar no parque de estacionamento,
não encontramos nenhum.
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1.3. Orações coordenadas copulativas
Às orações coordenadas copulativas está associada 

uma relação de coordenação aditiva.
(1) As políticas ambientais podem ser melhoradas

e contribuírem efectivamente para a preservação
do planeta.

(2) Os edifícios não só estavam velhos como(2) Os edifícios não só estavam velhos como
também ameaçavam cair.

Conjunções e locuções conjuncionais coordenativas copulativas:
e
nem
não sóH mas também
não sóH como também
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1.4. Orações coordenadas disjuntivas
As orações coordenadas disjuntivas estabelecem 

uma relação de coordenação alternativa. O valor lógico e 
semântico da alternativa pode ser exclusivo ou inclusivo.

(1) Ou passamos a consumir menos ou os recursos 
naturais esgotam-se.

(2) Temos verba quer para melhorar o parque de(2) Temos verba quer para melhorar o parque de
estacionamento, quer para construir o 
saneamento básico.

Conjunções e locuções conjuncionais coordenativas disjuntivas:
ouH ou
querH quer
sejaH seja

nemH nem
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1.5. Orações coordenadas adversativas
As orações coordenadas adversativas expressam 

uma oposição semântica em relação à frase ou oração 
com que se combinam.

(1) É importante tirar um curso superior, mas 
um curso não é garantia de um bom emprego.um curso não é garantia de um bom emprego.

(2) Andámos muitos quilómetros, porém não 
estávamos cansados.

Conjunções, locuções conjuncionais e advérbios coordenativos 
adversativos:

mas
porém
todavia
contudo

no entanto
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1.6. Orações coordenadas conclusivas
As orações coordenadas conclusivas exprimem uma 

conclusão ou consequência em relação à frase ou oração 
com que se combinam.

(1) A televisão passa um filme interessante, 
portanto fico em casa.

(2) Os livros chegaram ontem, vamos, pois, (2) Os livros chegaram ontem, vamos, pois, 
guardá-los.

Conjunções e locuções conjuncionais coordenativas conclusivas:
portanto
logo
pois
por isso
assim
por conseguinte
pelo que
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1.7. Orações coordenadas explicativas
As orações coordenadas explicativas realizam uma 

explicitação, uma justificação, um esclarecimento da 
frase com que se combinam.

(1)  O João leu o texto muito bem, ou melhor, fê-lo
com a entoação certa.   

(2)  Resumimos o texto numa página, pois era um (2)  Resumimos o texto numa página, pois era um 
texto bastante complexo.

Conjunções e locuções conjuncionais coordenativas explicativas:
pois
ou melhor
a saber
quer dizer
isto é
ou seja
ou antes
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III. Subordinação

Processo sintáctico de formação de frases complexas, 
em que a oração subordinada está dependente da oração 
subordinante em termos sintáctico-semânticos.

1. Oração subordinante
Oração de que depende uma oração subordinada.Oração de que depende uma oração subordinada.
(1) Os jovens que venceram o concurso de remo 

praticam todos os dias 4 horas.
(2) A Rita foi viajar porque queria visitar Moscovo.
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2. Oração subordinada
Oração contida numa frase complexa que desempenha 

uma função sintáctica na frase em que se encontra. As 
orações subordinadas podem desempenhar as funções 
sintácticas de sujeito, complemento ou modificador. 
Segundo o tipo de função sintáctica que desempenham, 
as subordinadas podem ser classificadas como as subordinadas podem ser classificadas como 
substantivas, adjectivas ou adverbiais.

(1) Acho que vou reescrever o texto.
(2) As begónias que plantei em Outubro já estão

grandes.
(3) Embora a Aura veja muitos filmes, não conhece 
nenhum autor.
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2.1. Orações subordinadas substantivas
2.1.1. Orações subordinadas substantivas

completivas
As orações subordinadas substantivas completivas 

desempenham a  função sintáctica de sujeito e de 
complemento de um verbo, ou de complemento de um 
nome ou adjectivo. Podem ser introduzidas pelas nome ou adjectivo. Podem ser introduzidas pelas 
conjunções subordinativas completivas que, se e para. 
Podem ser finitas ou não finitas.

(1) A Ana afirmou que fazia a capa do trabalho.
(2) O António pediu para sair mais cedo.
(3) Todos desejavam entrar mais tarde.
(4) Este exercício é difícil de realizar.
(5) A hipótese de que trouxéssemos um papagaio

deixou todos felizes.
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2.1.2. Orações subordinadas substantivas relativas

As orações subordinadas substantivas relativas são 
introduzidas pelos pronomes relativos quem, o que, onde, 
quanto, e que podem ocorrer no mesmo contexto em que 
ocorrem constituintes que desempenham as funções 
sintácticas de sujeito, de complemento directo, de sintácticas de sujeito, de complemento directo, de 
complemento indirecto, de complemento oblíquo ou de 
modificador.

(1) Quem tiver bagagem de mão deve dirigir-se às informações.
(2) O júri premiou quem apresentou melhor coreografia.
(3) As empresas de telcomunicações oferecem pacotes atraentes 

a quem quiser mudar de empresa.
(4) A biblioteca precisa de quem estime os livros.
(5) Compramos livros onde custam menos.
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2.2. Orações subordinadas adjectivas relativas
As orações subordinadas relativas são classificadas de adjectivas 

por desempenharem as funções sintácticas próprias dos adjectivos, 
nomeadamente, tal como os adjectivos qualificativos ou predicativos, 
a função determinativa, restritiva (1) ou explicativa (2).

(1) As casas que eram antisísmicas resistiram ao terramoto.
(2) Os projectos, que foram elaborados segundo os princípios(2) Os projectos, que foram elaborados segundo os princípios

orientadores, foram aceites .

As orações adjectivas relativas são introduzidas pelo pronome 
relativo:

sing. plural formas invariáveis
masc.       fem.        masc.            fem.
o qual      a qual      os quais     as quais                 que
cujo          cuja        cujos           cujas                     quem



SINTAXE

2.2.1. Orações subordinadas adjectivas relativas 
restritivas

As orações subordinadas adjectivas relativas 
restritivas restringem o conjunto designado pelo nome 
antecedente. Podem ser substituídas por um adjectivo e 
não são separadas por vírgulas.não são separadas por vírgulas.

(1) As casas que eram antisísmicas resistiram ao 
terramoto.

(2) As casas antisísmicas resistiram ao terramoto.
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2.2.2. Orações subordinadas adjectivas relativas 
explicativas

As orações subordinadas adjectivas relativas 
explicativas contribuem com informação adicional sobre 
o seu antecedente. Geralmente podem ser substituídas o seu antecedente. Geralmente podem ser substituídas 
por uma oração subordinada causal e podem ser 
separadas por vírgulas.

(1) Os projectos, que foram elaborados segundo os princípios
orientadores, foram aceites .

(2) Os projectos foram aceites, porque foram elaborados
segundo os princípios orientadores.
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2. 3. Oração subordinada adverbial
Oração que desempenha a função sintáctica de 

modificador, tal como os advérbios, de uma frase ou de 
um grupo verbal.

(1) Quando fizerem uma exposição oral, utilizem
um vocabulário claro e preciso.um vocabulário claro e preciso.

(2) Embora estivesse dentro do prazo de validade,
o iogurte estava estragado.

(3) Se justificarmos convenientemente as nossas
opções, temos mais possibilidades de 
convencer os nossos ouvintes.
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2.3.1. Orações subordinadas adverbiais causais
As orações subordinadas adverbiais causais 

estabelecem a causa, o motivo, enquanto a consequência 
é expressa na subordinante. As subordinadas causais 
podem ser finitas ou não finitas.

(1) A Rita trouxe o computador porque vai fazer
uma apresentação.

(2) A escola vai aumentar o número de salas 
por ter muitos alunos.

Conjunções e locuções conjuncionais subordinativas causais:
porque
pois
por
porquanto 
pois que
por isso
uma vez que
visto que
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2.3.2. Orações subordinadas adverbiais finais
As orações subordinadas finais exprimem o 

propósito, a intenção, a finalidade da realização da 
situação descrita na frase subordinante. As subordinadas 
finais podem ser
finitas ou não finitas.

(1) Fizemos a festa ao ar livre para que todos se(1) Fizemos a festa ao ar livre para que todos se
divertissem.

(2) Recuperámos três quartos para hospedar os
visitantes.

Conjunções, locuções e preposições conjuncionais subordinativas finais:
para que
para
a fim de que
porque
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2.3.3. Orações subordinadas adverbiais temporais
As orações subordinadas adverbiais temporais 

estabelecem a referência temporal relativamente à qual a 
subordinante é interpretada. Expressam uma relação de 
anterioridade (1), simultaneidade (2) ou posterioridade (3), 
de acordo com a relação temporal que estabelecem com a 
sua subordinante.sua subordinante.

(1) Logo que o avião aterrou, os passageiros respiraram de 
alívio.

(2) Depois que iniciem a prova, não podem sair.
(3) Quando os turistas visitarem a lagoa do Congro, ficarão 
extasiados.

Conjunções, locuções conjuncionais subordinativas temprais:
quando
antes que
depois que
até que
logo que
assim que
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2.3.4. Orações subordinadas adverbiais concessivas
As orações subordinadas adverbiais concessivas implicam 

uma relação de causa/condição, que não condiciona a proposição 
contida na frase subordinante. Transmitem uma ideia de contraste em 
relação à subordinante. Formalmente, as subordinadas concessivas 
podem ser finitas — com a forma verbal no modo conjuntivo (1) ou 
não finitas (2).

(1) Embora a escola tivesse cantina, os alunos preferiam o(1) Embora a escola tivesse cantina, os alunos preferiam o
bar.

(2) Mesmo que enviemos convites a todos os nossos amigos, 
teremos um público restrito. 

Conjunções e locuções conjuncionais subordinativas concessivas:
embora
apesar
apesar de que
ainda que
mesmo que
se bem que
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2.3.5. Orações  subordinadas adverbiais condicionais
As orações subordinadas adverbiais condicionais implicam uma 

relação de condição (causa) /consequência . A hipótese real ou irreal 
indicada na condição será sempre determinante da realização da 
consequência. Formalmente podem ser  finitas (1) e (2), não finitas (3) ou 
gerundivas (4); quando são finitas o modo indicativo associa-se a uma 
hipótese real (1) e o conjuntivo a uma hipótese irreal (2).

(1) Se pratica desporto,  não terá problemas cardíacos.(1) Se pratica desporto,  não terá problemas cardíacos.
(3) Se estiver doente, vá ao Centro de Saúde mais próximo.
(4) Encontrando-se doente, vá ao Centro de Saúde mais próximo.

Conjunções e locuções conjuncionais subordinativas condicionais:
se
caso
sem que
dado que
desde que
a menos que
a não ser que
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2.3.6. Orações subordinadas adverbiais comparativas
As orações subordinadas adverbiais comparativas indicam 

intensificação do grau. Permitem intensificar  um nome (1)a., um adjectivo 
(2)a. ou um verbo (3)a., suprimindo-se, geralmente, os elementos 
redundantes da frase comparativa [Cf. (1)a. e (1)b., (2)a. e (2)b., e (3)a. e (3)b.]. 
A comparação obriga à expressão do segundo termo.

(1)a. Os professores compram tantos livros  como os alunos . 
(1)b. Os professores compram tantos livros como os que os alunos 

compram.
(2)a. A Ana está mais feliz  do que a irmã.(2)a. A Ana está mais feliz  do que a irmã.
(2)b. A Ana está mais feliz do que a irmã (está feliz).
(3)a. Os jovens votam menos do que os mais velhos.
(3)b. Os  jovens votam menos do que os mais velhos votam.

Conjunções e locuções conjuncionais subordinativas comparativas:
como
assim como
bem como
que, do que
(tal) qual
(tanto) quanto
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2.3.7. Orações subordinadas adverbiais consecutivas
As orações subordinadas adverbiais consecutivas podem 

associar-se a um  valor causativo, sendo a consequência expressa na 
proposição contida na frase subordinada consecutiva e a causa na 
subordinante  (1) e (2).
Podem também expressar a quantidade (3) e a intensidade (4). 

(1) Os alunos falavam todos ao mesmo tempo que ninguém se(1) Os alunos falavam todos ao mesmo tempo que ninguém se
entendia. 

(2) A professora gritou tanto que ficou rouca.
(3) Os cidadãos devem ir todos votar de maneira que os 
resultados eleitorais reflitam a voz de todos.

Conjunções e locuções conjuncionais subordinativas comparativas:
tanto(...) que
de forma que
de maneira que
de modo que


