
Sintaxe do Período Composto

➢ POR COORDENAÇÃO

2 ou mais orações sem relação de dependência sintática

➢ POR SUBORDINAÇÃO

2 ou mais orações com relação de dependência sintática



PERÍODO COMPOSTO POR COORDENAÇÃO

➢ Orações independentes sintaticamente entre si

➢ Classificação:

• Orações Coordenadas Assindéticas (O.C.A.)

➢ Justapostas
➢ isoladas por vírgula(s)
➢ sem conjunção/conetivo (síndeto)

Mariana acordou cedo, tomou banho, arrumou a mala, saiu.

(Período composto por 4 orações coordenadas assindéticas)



• Orações Coordenadas Sindéticas (O.C.S.)

➢ apresentam conjunção/conetivo (síndeto)

➢ classificam-se de acordo com o sentido da conjunção que as introduz

➢ podem ser:

I.  ADITIVAS:  ideia de adição; acrescentam uma informação à oração anterior.

Camila estuda e trabalha.

Classificando as orações do período:

1. Camila estuda (oração coordenada assindética)

2. e trabalha (oração coordenada sindética aditiva)

Conjunções: e, nem, não só...mas também, não apenas...como também



II.  ADVERSATIVAS: ideia de oposição, quebra de expectativa; contrariam a informação anterior.

Paulo realizou um bom seminário, mas não atingiu a nota máxima.

1. Paulo realizou um bom seminário (O.C.A.)

2. mas não atingiu a nota máxima ( O.C.S. Adversativa)

Conjunções: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto

III.  ALTERNATIVAS: ideia de alternância de fatos, opção, escolha.

Estude bastante ou não será aprovado no concurso.

1. Estude bastante ( O.C.A)

2. Ou não será aprovado no concurso. (O.C.S. Alternativa)

Conjunções: ou, ou...ou, ora...ora, quer... quer



IV.  EXPLICATIVAS: ideia de explicação; justifica a informação dada anteriormente.

Corra, pois você está bastante atrasado.

1. Corra (oração coordenada assindética)

2. pois você está bastante atrasado. (O.C.S. Explicativa)

Conjunções: porque, que, pois (anteposto ao verbo) 

V.  CONCLUSIVAS: ideia de conclusão; expectativa confirmada.

Pedro está muito cansado, por isso  não vai à festa.

1. Pedro está muito cansado (O.C.A)

2 . por isso não vai à festa. (O.C.S. Conclusiva)

Conjunções: por isso, logo, portanto, por conseguinte, pois (posposto ao verbo)


