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Período Composto  
por Coordenação



O período composto por coordenação é 
constituído de  orações coordenadas.



Na coordenação não há relação de  
dependência entre as orações. Uma oração 

independe  da(s) outra(s). As orações que as 
constituem têm sentido  por si mesmas, são 

sintaticamente independentes.



Coordenadas

As orações coordenadas podem estar  
ligadas por conjunção coordenativa 

ou não.



Exemplo

✘ O carro partiu, ganhou velocidade e sumiu 
na  estrada. 

Esse período é composto por três orações: [O carro partiu], 
[ganhou 
velocidade], [e sumiu na estrada]. 



Exemplo

✘ O carro partiu, ganhou velocidade e sumiu 
na  estrada. 

Do ponto de vista sintático, elas são independentes, ou seja,  
nenhuma exerce função sintática em relação a outra, embora a  
expressão do pensamento do autor dependa da coordenação  
(ordenação lado a lado) das orações, portanto são coordenadas 
entre  si.



Tipos de Coordenadas

As orações coordenadas podem ou 
não vir  introduzidas por 

conjunções coordenativas,  daí a 
sua classificação em Coordenadas  

Sindéticas e Assindéticas.



Assindéticas 
Não são introduzidas 
por  conjunções  
coordenativas. Essas  
orações devem ser  
sempre separadas 
por  vírgulas.

Orações Coordenadas

Sindéticas 
São introduzidas por  
uma das conjunções  
coordenativas e  
classificam-se, de  
acordo com a  
conjunção que as  
introduz.



Exemplos

Assindéticas 
✘ Raspou, achou, ganhou. 

Sindéticas 
✘ Recebeu a notícia e deu pulos de 
satisfação.



Coordenadas Sindéticas Aditivas

Expressam adição, uma sequência de 
informações,  ligam ou aproximam, 
simplesmente, duas orações e  são 
introduzidas por uma das conjunções
coordenativas aditivas:
e, nem, mas também, mas ainda etc.

✘ Saiu cedo e voltou tarde.



Coordenadas Sindéticas Adversativas
Expressam uma ideia de 
compensação ou de  contraste, ligam 
orações de sentido, adverso ou  
contrário. É introduzida pelas 
conjunções  adversativas: 

✘ Saiu cedo, mas chegou atrasado.

mas, porém, contudo, 
todavia,

entretanto, no entanto, etc.



Coordenadas Sindéticas Alternativas

Expressam uma ideia de exclusão, de alternância,  
ligam orações que apresentam ações ou estados  
que se revezam ou alternam. É introduzida pelas
conjunções alternativas:ou...ou, já...já, ora...ora,
quer...quer etc.

✘ Ou você estuda, ou você trabalha.



Coordenadas Sindéticas Conclusivas

Expressam uma ideia de conclusão, ligam 
orações  das quais a segunda exprime uma 
conclusão do que  é afirmado na primeira. É 
introduzida pelas  conjunções conclusivas: 
logo, pois, portanto, então  etc. 

✘ Não saiu cedo, logo chegou atrasado.



Coordenadas Sindéticas Explicativas

introduzida pelas conjunções 
explicativas:

pois
,

porque, que, por 
exemplo

Iniciam a oração destinada a esclarecer ou explicar 
o sentido da anterior, dando um motivo. É 

etc. 

✘ Saia cedo, pois o trânsito está intenso.



Pontuação e Coordenadas

As orações coordenadas possuem 
relação  estrita com a pontuação e 

têm regras  específicas.



Coordenadas Assindéticas

Separam-se por vírgulas: 

✘ O garoto chegou, guardou seus objetos, 
debruçou sobre a mesa sem nada dizer.



Coordenadas Sindéticas

Separam-se por vírgulas as orações coordenadas  
sindéticas adversativas, conclusivas e  
explicativas: 

✘ Não pude comparecer ao aniversário, contudo 
enviei meu presente. 

✘ Não fui ao seu aniversário, mas trouxe o  
presente hoje.



Coordenadas Sindéticas

Separam-se por vírgulas as orações coordenadas  
sindéticas aditivas quando: 

✘ O rapaz nem se preocupou em se explicar, e seu pai também 
não fez questão de saber. (sujeitos diferentes) 

✘ Ele estuda, e trabalha, e faz serviços extras, e ainda encontra  
tempo para se divertir nos finais de semana. (houver  
repetição) 

✘ Queria arrumar sua casa, e não conseguiu. (sentido de 
oposição)



Coordenadas Sindéticas

Separam-se por vírgulas as orações 
coordenadas  sindéticas alternativas 
quando pronunciadas com  pausa: 

✘ Fale agora, ou cale-se para sempre. 
✘ Ou limpe a casa, ou saia.



Mapa conceitual - Orações Coordenadas

ASSINDÉTICAS 
São separadas  
pela pontuação

SINDÉTICAS
Separadas pelas  

conjunções

ADITIVA 
Ideia de adição, acréscimo

ADVERSATIVA 
Ideia de oposição, adversidade

ALTERNATIVA 
Ideia de alternância, exclusão

CONCLUSIVA 
Ideia de conclusão 

EXPLICATIVA 
Ideia de justificativa, motivo



Exercícios 





a) (     )

b) (     )

c) (     )
d) (     )

e) (     )

f) (     )









Exercícios para o Zoom 












