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As conjunções têm o objetivo de ligar duas orações. Na língua inglesa, existem 
alguns tipos de conjunções: coordenativas (coordinating conjunctions), correlativas 
(correlative conjunctions) e subordinativas (subordinating conjunctions). 
 
Coordinating Conjunctions: 
 
Essa conjunção liga duas palavras ou orações que possuem a mesma estrutura 
gramatical. Geralmente essa conjunção fica entre as palavras ou orações, 
necessitando do uso de uma vírgula antes dela. 

As principais conjunções coordenativas estudadas (coordinating conjunctions) 
são: but, or e and. 
 

1. Complete as sentenças abaixo: 

 
a) My brother is married ………………….. lives in Brazil. 
 

b) My brother is beautiful, ………………… he is not very tall. 
 

c) You could cook ………………………. we could order a pizza. 
 

Correlative Conjunctions: 
 

Elas estão sempre acompanhadas por outros termos, porém nunca estão uma do 
lado da outra. Essa conjunção tem como objetivo ligar elementos que possuem a 
mesma função gramatical. 

As conjunções correlativas estudadas (correlative conjunctions) são: 
 both…and 
 neither…nor 
 either…or 
 as ...... as 
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2. Complete as sentenças abaixo: 

 

a) My sister is ………… pretty……………… clever. 

 
b) You can go ………………….. by car ……………….. by motorcycle. 
 
c) My mother ………………………… smokes ……………………… drinks. 
 
d) She is ………………. beautiful ……………… her mother. 
 
 
Subordinating conjunctions: 
 
Essa conjunção liga duas orações, uma dependente (orações que não são completa 
por si mesma) e uma independente. Geralmente essas conjunções aparecem no 
início da oração dependente, mesma que essa oração venha após a oração 
independente. 

As principais conjunções subordinativas estudadas (subordinating conjunctions) são: 
 although / even though 
 as 
 because 
 despite/ in spite of 
 after 
 when 
 while 

 
3. Complete as sentenças abaixo: 
 
a) ……………………… the movie, we started talking. 
 

b) …………………….. you know, he lives in Brazil. 
 

c) ……………………… I decided to study in Canada, I didn’t think I was going to like it. 
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d) I didn’t get the job …………………… I had all the necessary qualifications. 
 
e) I didn’t get the job ……………………. having all the necessary qualifications. 
 
f) The window doesn't close properly ………………………………….. it's broken. 
 
g) This decision was only taken …………………………… the poor economic situation at 
the time. 
 
h) …………………….. you were sleeping, I cooked dinner. 
  

As and Like: 

As é uma conjunção (utilizada antes de sujeito + verbo) e Like uma preposição 
(utilizada antes de um substantivo, pronome ou verbo –ing). Exprimem similaridade. 

 

4. Complete as sentenças abaixo: 

a) Anna is ……………………….. her mother.  
 
b) She works ……………………… a nurse. 
 
c) He has a car ………………………. yours.  
 
d) I built the house …………………… you requested. 
 
e) …………... you know, he is sick. 
 
 
 


