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QUADRO 1

Lista de conectivos simples e compostos

IDEIAS SIMPLES COMPOSTOS 

causa

porque, pois, 
por, 
porquanto, 
dado, visto, 
como

por causa de, devido a, em vista de, em 
virtude de, em face de, em razão de, já que, 
visto que, uma vez que, dado que

consequência imprevista
tão, tal, 
tamanho, tanto
..., que

de modo que, de forma que, de maneira que,
de sorte que, tanto que

IDEIAS SIMPLES COMPOSTOS 

consequência lógica
logo, portanto, 
pois, assim

assim sendo, por conseguinte

finalidade para, porque
para que, a fim de que, a fim de, com o 
propósito de, com a intenção de, com o fito 
de, com o intuito de

condição
se, caso, 
mediante, 
sem, salvo

contanto que, a não ser que, a menos que, 
exceto se

oposição branda

mas, porém, 
contudo, 
todavia, 
entretanto

no entanto

oposição 
embora, 
conquanto, 
muito embora

apesar de, a despeito de, não obstante, 
malgrado a, sem embargo de, se bem que, 
mesmo que, ainda que, em que pese, posto 
que, por mais que, por muito que

comparação como, qual do mesmo modo que, como se, assim como,
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tal como

tempo

quando, 
enquanto, 
apenas, ao, 
mal

logo que, antes que, depois que, desde que, 
cada vez que, todas as vezes que, sempre 
que, assim que

proporção  à proporção que, à medida que

conformidade

conforme, 
segundo, 
consoante, 
como

de acordo com, em conformidade com

alternância ou
nem ...nem, ou ... ou, ora ... ora, quer ... 
quer, seja ... seja

adição e, nem
não só ... mas também, tanto ... como, não 
apenas ... como

restrição que  

QUADRO 2

Como indicar as circunstâncias e outras relações

Observe a correlação entre conectivos e as ideias expressas por eles, na tabela a seguir:

Conectivo Valor semântico Exemplo

Assim, desse modo Têm valor 
exemplificativo, 
servem, 
normalmente, para 
explicitar, confirmar 
ou ilustrar o que se 
disse antes.

O Governador resolveu não se  comprometer 
com nenhum dos candidatos a prefeito. Assim, 
ele ficará à vontade para negociar com quem 
quer que seja eleito.

E Serve para anunciar Correto: Este trator serve para arar a terra e 
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uma progressão e não
para repetir o que foi 
dito antes. Além 
disso, as idéias 
expressas devem 
poder figurar como 
complementos.

para fazer a colheita.

Errado: Tinha preguiça de estudar e dormiu.

Ainda Serve para a inclusão 
de elementos 

As eleições devem servir para melhorar 
consolidar o processo democrático. Servem, 
ainda, para definir os rumos que os moradores 
querem para a cidade.

Aliás, além do mais,
além de tudo, além
disso

Introduzem um 
argumento decisivo, 
apresentado como 
acréscimo, como se 
fosse desnecessário, 
justamente para dar o
golpe final no 
argumento contrário.

Os salários estão cada vez mais baixos porque 
os aumentos concedidos não acompanham a 
inflação. Além disso, os impostos acabam por 
deteriorar ainda mais os já achatados salários.

Isto é, quer dizer, 
ou seja, ou melhor, 
em outras palavras

Introduzem 
esclarecimentos ou 
retificações do que foi
dito

Muitos jornais, principalmente em época de 
eleição, alardeiam sua neutralidade. Isto é, seu 
pretenso descompromisso com partidos e 
candidatos.

Mas, porém, 
contudo, todavia, 
no entanto, 
entretanto

Marcam oposição 
clara entre dois 
argumentos. Tudo o 
que vem depois deles 
é a idéia mais 
relevante na frase

 EUA é bom, mas é uma porcaria.

O Brasil é uma porcaria, mas é bom.

Queria muito ser admitido pela empresa, 
entretanto não possuía as qualificações 
necessárias.

Embora, ainda que,
mesmo que

Estabelecem ao 
mesmo tempo 
relações de oposição 
e concessão. Servem 
para admitir um dado 
contrário para depois 
negar seu valor.

Ainda que a ciência e a técnica tenham 
presenteado o homem com muitos avanços e 
comodidades, não resolveram o problema das 
injustiças.
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Pois Quando tem valor 
explicativo, denota 
que a idéia posterior a
ele é a causa óbvia 
para o caso. Quando 
vem entre vírgulas, 
tem valor conclusivo.

Ele brigou feio com a namorada, pois ela o 
ofendeu gratuitamente.(explicativo)

Não conseguiu a nota esperada. Ficou, pois, 
decepcionado com eu desempenho. 
(conclusivo)

Porque, por isso 
que, visto que, uma
vez que, haja vista 
que, em virtude de,
devido a,

Estabelecem relações 
de causa e 
conseqüência

Negou-se a prestar esclarecimentos à polícia, 
devido a isso foi preso.

A fim de, para que, 
com o intuito de, 
com a intenção de, 
com o fito de

Estabelecem relações 
de finalidade, as quais
revelam a intenção 
clara de quem 
praticou a idéia 
expressa.

 Acelerou o carro a fim de atingir o homem que 
atravessava a rua.

Tanto que, tão que Estabelecem relações 
de conseqüência, as 
quais ao acidentais.

Acelerou tanto o carro que atingiu o homem 
que atravessava a rua.

A menos que, se, 
caso

Introduzem as 
condições para que 
um fato se dê.

 A menos que tenha de trabalhar, irei à festa.

Caso não tenha de trabalhar irei à festa.
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