
Conto ou não conto? 
 

- Eu nem te conto! 
- Conta, vai, conta! 
- Está bem! Mas você promete não contar para mais ninguém? 
- Prometo. Juro que não conto! Se eu contar quero morrer sequi- 

nha na mesma hora… 
- Não precisa exagerar! O que vou contar não é nada assim tão  

sério. Não precisa jurar. 
- Está bem... 

    Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha 
prima  conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua 
casa. Nunca brincamos tanto, quanto naqueles dias! 
    Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. 

- Olha, eu vou contar, mas é segredo! Não conte para ninguém. Se você 
contar  

eu vou ficar de mal. 
- Eu não vou contar, já disse! 

    O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade. E ela 
acabou contando…[...] 
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Tabela para consulta do professor 

Conjunções coordenativas 

IDEIAS  CONJUNÇÕES 

Aditivas: dão ideia de adição, 
acrescentamento 

e, nem, mas também, mas ainda, 
senão também, bem como. 

Adversativas: exprimem oposição, 
contraste, compensação. 

mas, porém, todavia, contudo, 
entretanto, senão, no entanto. 

Alternativas: exprimem alternância.  ou, ou...ou, ora...ora, já...já, 
quer...quer 

Conclusivas: indicam uma conclusão  logo, portanto, por isso 

Explicativas: precedem uma 
explicação, um motivo 

que, porque, pois (anteposto ao 
verbo) 

 

Conjunções subordinativas 

 

IDEIAS  CONJUNÇÕES 

Causais   porque, que, pois, como, visto que, 
desde que. 

Comparativas  como, assim como, (tanto) quanto, 
que nem, o mesmo que 

Concessivas  embora, ainda que, mesmo que, 
posto que, dado que. 

Condicionais  se, caso, contanto que, desde que, 
salvo que. 

Conformativas  como, conforme, segundo, consoante 

Consecutivas  de modo que, de forma que, sem que 

Finais  para que, a fim de que 

Proporcionais  à proporção que, à medida que 

Temporais  quando, enquanto, logo que, assim 



que. 
 

 


