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PERÍODO COMPOSTO POR COORDENAÇÃO 
  No período composto por coordenação, as orações se 

classificam como coordenadas sindéticas (do gr. 
syndeton = junção) e orações coordenadas assindéticas 

(do gr. a « sem + syndeton). 

 Orações coordenadas sindéticas 

 As orações coordenadas sindéticas podem ser: 

 aditivas 

 adversativas 

 alternativas 

 conclusivas 

 explicativas 

 

 



Orações coordenadas sindéticas aditivas 
 São as orações coordenadas que expressam um fato 

que se soma a outro. Ex.: 

Maria dançava e cantava nas noites de serenata. 

Não só irei ao baile como também falarei com todas 
as minhas amigas. 

Quero que sejas feliz, e hás de sê-lo. 

Ricardo não estuda nem trabalha. 

 Principais conjunções: e, nem, mas também, mas ainda, 
como também. 



Orações coordenadas sindéticas adversativas 
 São as orações coordenadas cujo sentido se opõe ao 

sentido da oração antecedente. Ex.: 

 

Tudo sorri, mas minha alma é triste. 

Não gostamos da corrida; contudo valeu o esforço. 

Na praça estava o busto do poeta; no entanto  ninguém 
o admirava. 

 Principais conjunções: mas, porém, contudo, todavia, no 
entanto, entretanto. 



Orações Coordenadas Sindéticas Alternativas 
 São as orações coordenadas que expressam alternância, 

opção. Ex.: 

 

Você fala com o diretor  ou falo eu. 

Ora pensava na família ora na namorada ausente. 

Quer você queira, quer você não queira, tudo será feito. 

Ou você me respeita ou eu te mando embora. 

 Principais conjunções: ou, ou...ou, ora...ora, quer...quer, 
seja...seja. 

 

 



Orações Coordenadas Sindéticas Conclusivas 
 São as orações coordenas cujo fato expressa uma 

conclusão da oração antecedente. Ex.: 

 

Penso, logo existo. 

Trabalhamos bastante, então devíamos estar cansados. 

Você sempre mentiu, por isso não posso acreditar 
agora. 

Principais conjunções: pois (posposta ao verbo), logo, 
portanto, então etc. 

 



Orações Coordenadas Sindéticas Explicativas 
 São as orações coordenadas cujo fato expressa uma 

explicação do fato contido na oração antecedente. Ex:: 

 

Você está atrasado, pois já são vinte horas. 

Venha imediatamente, porque a sua presença é 
indispensável. 

 

Principais conjunções: pois (anteposta ao verbo), 
porque, que etc. 

 


