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TEXTO COMPLEMENTAR 

Período Composto: orações coordenadas 

Período composto por coordenação contém orações coordenadas, ou 
seja, independentes. São orações que possuem sentido completo em si mesmas, não 
necessitando de complemento.Elas podem aparecer ligadas uma a outra por meio de um 
conectivo (conjunções coordenativas) ou sem ele. 

Exemplos:     Chegou em casa e tomou banho. 

Orações que compõe o período: Elas são ligadas pela conjunção “e”. 

 
– “Chegou em casa”       /     e   /    “tomou banho” 

 Vim, vi, venci. 

Orações que compõe o período: As orações não são ligadas por conjunção, mas por 
vírgulas. 

– “Vim”  /  / “vi”    /   – “venci” 

Às orações coordenadas ligadas por conectivos, dá-se o nome de orações coordenadas 
sindéticas. Às orações coordenadas sem conectivos, dá-se o nome de orações 
coordenadas assindéticas. 



Período Composto: orações coordenadas sindéticas 

As orações coordenadas sindéticas recebem o nome das conjunções que aparecem 
no período. Lembre-se da classificação dos conectivos e observe como formam orações 
homônimas: 

 Aditiva: relacionam pensamentos similares. Expressa adição, sequência de fatos ou 
pensamentos.  Conjunções: “e”, “não só … mas também”, “nem”, “não … nem”. 

                Exemplos.: 

 Ele telefonou e saiu de casa. 
 Ele não telefonou nem saiu de casa. 

As orações formadas são orações coordenadas sindéticas aditivas. 

 Adversativa:   Relacionam pensamentos opostos. Expressa ressalva, oposição ou 
contraste. Quando posterior ao verbo, a conjunção vem entre 
vírgulas.Conjunções: “contudo”, “entretanto”, “mas”, “no entanto”, “porém”, 
“todavia” 

                 Exemplos:   Gosto de flores, mas prefiro folhas. 

                          Gosto de flores; prefiro, porém, folhas. 

As orações formadas são orações coordenadas sindéticas adversativas. 

 Alternativa: relacionam pensamentos excludentes. Expressa alternância ou 
exclusão. Conjunções: ou, já/já, ora/ora, quer/quer, seja/seja. 

               Exemplos:      Vamos à praia ou à piscina? 

                           Ora quer ir, ora quer ficar 

As orações formadas são orações coordenadas sindéticas alternativas. 

 Conclusiva:  Relacionam pensamentos em que o segundo conclui o primeiro. 
Expressa conclusão ou dedução. A conjunção “pois” se emprega entre 
vírgulas.Conjunções: consequentemente, logo, pois, por conseguinte, portanto. 



Ex.: O carro quebrou; logo, não podemos viajar. 

       Você está atrasado; deve, pois, pedir desculpas. 

As orações formadas são orações coordenadas sindéticas conclusivas. 

 Explicativa:  relacionam pensamentos em que a segunda frase explica a primeira. 
Expressa explicação ou motivo.Conjunções: pois, porque, que. 

Ex.: Espere um pouco que ele não demora. 

       Espere, porque daqui a pouco ele chega. 

As orações formadas são orações coordenadas sindéticas explicativas. 

Período Composto: orações coordenadas assindéticas 

As orações coordenadas assindéticas são separadas por pausas. No texto escrito, essas 
pausas são marcadas por vírgula, ponto e vírgula ou dois pontos. 

Exemplos:   O sol saiu, o dia estava bonito. 

As orações não são ligadas por conjunção, mas por vírgula. 

 Cinco pessoas foram a favor da mudança; duas foram contra. 

As orações não são ligadas por conjunção, mas por ponto e vírgula. 

 Toquei seu rosto: estava frio. 

As orações não são ligadas por conjunção, mas por dois pontos. 
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