
CASO, DESDE QUE, EMBORA

Caso comamos hoje papas de sarrabulho, eu visto a minha 
melhor gravata

Estes conectivos costumam ir acompanhados de presente ou imperfeito de 
conjuntivo, dependendo do tempo a que diz respeito a frase ou do grau de 
probabilidade. Vejamos estes exemplos, tirados do CORPUS CETEM/PÚBLICO, do 
Jornal Público. 

CASO

 É que caso venha a ser confirmado o direito de propriedade à família Martins Dias, o 
município terá de recomeçar com esta, ou com quem venha a adquirir o edifício, as 
negociações sobre a reconstrução .

Prometeu nessa altura que, caso viesse a recuperar, mandava pagar uma festa «aos 
santinhos do Zambujal» .

DESDE QUE (No sentido de condição obrigatória, que se tem de cumprir)

Seja o que for, desde que seja rádio .

Dele se esperam consequentemente acentuadas melhorias para o sector em questão, 
desde que seja bem aproveitada a oportunidade de mudança, e um efeito geral para o 
País digno de nota .

O aborto seria autorizado desde que fosse a própria mãe a pedi-lo .

Na sua última missiva, Escobar dizia que estava preparado para regressar à cadeia, desde
que fosse na região onde nasceu: Antioquia, no noroeste da Colômbia .

EMBORA

Veio para conhecer os serviços dependentes do seu ministério e garantiu que a Royal Air 
Force (RAF) nunca abandonará o aeroporto de Gibraltar, embora queira a curto prazo 
privatizar as suas operações .

«Não intervim em nada para a realização do 25 de Abril, embora soubesse que havia uma
certa conspiração .

* Repara que a construção é diferente com NO CASO DE:

No caso de comermos hoje papas de sarrabulho, eu visto
a minha melhor gravata



Isto no caso de os dois xadrezistas aceitarem o convite .

A aquisição onerosa de bens imóveis é outra das limitações, excepto no caso de serem 
necessários à própria instalação, ou tiverem sido adquiridos por adjudicação movida 
contra devedores e ainda os derivados da liquidação de sociedades suas participadas .

Como podes ver, neste caso é usado o infinitivo pessoal. 
Fonte: “Corpus Cetem-Público”, http://www.linguateca.pt/cetempublico/, 
consultado a 20/01/2013. Os exemplos tirados do corpus não são usados com fins 
lucrativos. 

PRÁTICA

Preenche com verbo adequado: 

1. Vou ao cinema, embora não (ter) ________ dinheiro agora. 

2. Caso (eles, pedir) _________ o cartão, cá tens. Não o esqueças. 

3. Empresto-te o livro do Aquilino Ribeiro, desde que não o (perder) _______ . 

4. Podemos fugir a Cabo Verde, desde que (conseguir) __________ as passagens de 
avião. 

5. Caso (ter) ________ mais dignidade, não fazia o que fez. 

6. Podes ir ao concerto, desde que (ir, tu) __________ de autocarro. 

7. Caso (eles, querer) __________ vir, ficamos em casa.

8. Podem ir no meu carro, desde que (ir, eles) ___________devagarzinho.

Transforma: 

9. Não faço o teste, caso seja já na próxima semana > Não faço o teste, no caso de  
________________

10. Combinamos, caso queiras vir na segunda > Combinamos, no caso de _________. 

Chave

1. Tenha.   2. Peçam.   3. Percas.  4. Consigamos  5. Tivesse.  6. Vás.  7. Queiram. 8. 
Vão. 9. ele ser na próxima semana. 10. Quereres vir na segunda. 

http://www.linguateca.pt/cetempublico/

