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Orações – Período composto (coordenadas)  

 

Resumo 

 

Orações coordenadas 

As orações coordenadas são aquelas que não possuem dependência sintática, ou seja, são conhecidas como 

independentes entre si. Elas podem ser classificadas como sindéticas e assindéticas. As sindéticas são 

aquelas que são justapostas, ou seja, colocadas uma ao lado da outra, sem qualquer conectivo que as una. 

Por outro lado, as sindéticas são aquelas ligadas por uma conjunção coordenativa. 

Por exemplo:  Vim, vi, venci. (Julio César)  

Penso, logo existo (René Descartes). 

Note que a primeira frase é composta por três orações, ou seja, por três verbos ligados de forma justaposta 

visto que não há síndeto (conectivo). Já a segunda frase possui duas orações, ou seja, dois verbos que são 

ligados a partir de um conectivo de valor conclusivo, o “logo”. Assim, a primeira é classificada como 

assindética e a segunda é sindética. 

 

Classificação das orações coordenadas sindéticas  
As orações coordenadas são classificadas de acordo com o tipo de conjunção que as introduz. Dessa forma, 

elas podem ser: 

• Aditivas: Oração A + Oração B; 

Exemplo: O menino chegou e foi tomar banho.  

• Adversativas: Oração B x Oração B; 

Exemplo: Todos são interessados, mas só alguns se esforçam.  

Obs.: É importante destacar que em alguns casos, a conjunção “e” pode ter valor adversativo 

equivalente a “mas”, por exemplo: “Estudou muito e não passou”.  Por isso, é necessário analisar as 

frases contextualizadamente de acordo com o valor que cada conjunção pode ter em determinada 

frase.  

• Alternativas: Oração A (Oração B); 

Exemplo: Ora os políticos dizem uma coisa, ora dizem outra.  

• Conclusivas: Oração A -> Oração B; 

Exemplo: O dia amanheceu ensolarado, logo as praias estarão lotadas.  

• Explicativas: Oração A? -> Oração B;  

Exemplo: Nossa avó perdera a memória, pois contava o mesmo caso toda semana.  
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Exercícios 

 

1. (EEAR-adaptada) Marque a alternativa incorreta quanto à classificação das orações coordenadas 

sindéticas destacadas.  

a) Fabiano não só foi o melhor, mas também foi o mais votado. (aditiva)  

b) Apresente seus argumentos, ou ficará sem chance de defesa. (conclusiva) 

c) Estude muito, pois a prova de conhecimentos específicos estará bem difícil. (explicativa) 

d) Ela era a mais bem preparada candidata, mas a vaga de emprego foi destinada a sua amiga. 
(adversativa) 

e) Joana ora lia, ora fingia ler para impressionar aos demais colegas de classe. (alternativa) 

 

2. (IFCE) Observe as orações destacadas e assinale a alternativa que apresenta incorreta classificação 

quanto ao tipo de oração. 

a) Não deixe de estudar, pois isso se tornará um prejuízo. (oração coordenada explicativa) 

b) Ela ia de um lado a outro da sala e parecia inquieta demais. (oração coordenada aditiva) 

c) O Brasil é um país extremamente rico; grande parte de seu povo, todavia, vive em condição 
miserável. (oração coordenada adversativa) 

d) Nossos atletas não jogaram muito bem, nem conseguiram vencer o campeonato. (oração 
coordenada conclusiva) 

e) Ele demonstrou ser extremamente teimoso e irritadiço, não tem, pois, condição de trabalhar com 
o público. (oração coordenada conclusiva) 

 

3. (Espcex) “Pela primeira vez na história, pesquisadores conseguiram projetar do zero o genoma de um 

ser vivo (uma bactéria, para ser mais exato) e ‘instalá-lo’ com sucesso numa célula, como quem instala 

um aplicativo no celular. 

É um feito e tanto, sem dúvida. Paradoxalmente, porém, o próprio sucesso do americano Craig Venter 

e de seus colegas deixa claro o quanto ainda falta para que a humanidade domine os segredos da vida. 

Cerca de um terço do DNA da nova bactéria (apelidada de syn3.0) foi colocado lá por puro processo de 

tentativa e erro – os cientistas não fazem a menor ideia do porquê ele é essencial.” 
Folha de S. Paulo, 26/03/2016. 

O texto informativo acima, que apresenta ao público a criação de uma bactéria apenas com genes 

essenciais à vida, contém vários conectivos, propositadamente destacados. Pode-se afirmar que 

a) para inicia uma oração adverbial condicional, pois restringe o genoma à confição de bactéria. 

b) e introduz uma oração coordenada sindética aditiva, pois adiciona o projeto à instalação o genoma. 

c) como introduz uma oração adverbial conformativa, pois exprime acordo ou conformidade de um 
fato com outro.  

d) porém indica concessão, pois expressa um fato que se admite em oposição ao da oração principal.  

e) para que exprime uma explicação: falta muito para a humanidade dominar os segredos da vida.  
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4. (ENEM-PPL) 

O bonde abre a viagem, 

No banco ninguém, 

Estou só, stou sem. 

Depois sobe um homem, 

No banco sentou, 

Companheiro vou. 

O bonde está cheio, 

De novo porém 

Não sou mais ninguém. 
ANDRADE, M. Poesias completas. Belo Horizonte: Itatiaia, 2005. 

Em um texto literário, é comum que os recursos poéticos e linguísticos participem do significado do 

texto, isto é, forma e conteúdo se relacionam significativamente. Com relação ao poema de Mário de 

Andrade, a correlação entre um recurso formal e um aspecto da significação do texto é 

a) a sucessão de orações coordenadas, que remete à sucessão de cenas e emoções sentidas pelo eu 
lírico ao longo da viagem. 

b) a elisão dos verbos, recurso estilístico constante no poema, que acentua o ritmo acelerado da 
modernidade. 

c) o emprego de versos curtos e irregulares em sua métrica, que reproduzem uma viagem de bonde, 
com suas paradas e retomadas de movimento. 

d) a sonoridade do poema, carregada de sons nasais, que representa a tristeza do eu lírico ao longo 
de toda a viagem. 

e) a ausência de rima nos versos, recurso muito utilizado pelos modernistas, que aproxima a 
linguagem do poema da linguagem cotidiana. 

 

5. (ENEM) 

 

 

Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo(a) 

a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao final. 

b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. 

c) retomada do substantivo "mãe", que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. 

d) utilização da forma pronominal "la", que reflete um tratamento formal do filho em relação à "mãe". 

e) repetição da forma verbal "é", que reforça a relação de adição existente entre as orações. 
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6. (UNESP) Leia o soneto “Nasce o Sol, e não dura mais que um dia”, do poeta Gregório de Matos (1636-

1696), para responder à questão. 

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 

Depois da Luz se segue a noite escura, 

Em tristes sombras morre a formosura, 

Em contínuas tristezas a alegria. 

Porém, se acaba o Sol, por que nascia? 

Se é tão formosa a Luz, por que não dura? 

Como a beleza assim se transfigura? 

Como o gosto da pena assim se fia? 

Mas no Sol, e na Luz falte a firmeza, 

Na formosura não se dê constância, 

E na alegria sinta-se tristeza. 

Começa o mundo enfim pela ignorância, 

E tem qualquer dos bens por natureza 

A firmeza somente na inconstância. 
(Poemas escolhidos, 2010.) 

Em “Nasce o Sol, e não dura mais que um dia,” (1ª estrofe), a conjunção aditiva “e” assume valor 

a) causal. 

b) alternativo. 

c) conclusivo. 

d) adversativo. 

e) explicativo.  

 

7. (Espcex) Assinale a alternativa em que está destacada uma oração coordenada explicativa.  

a) Peço que te cales. 

b) O homem é um animal que pensa.  

c) Ele não esperava que a mãe o perdoasse.  

d) Leve-a até o táxi, que ela precisa ir agora.  

e) É necessário que estudes.  

 
8. Assinale a alternativa incorreta com relação a este fragmento da letra da música Verdade chinesa - 

texto de Carlos Colla e Gilson. 

 “Senta, se acomoda, à vontade, tá em casa  
Toma um copo, dá um tempo, que a tristeza vai passar  

Deixa, pra amanhã tem muito tempo  

O que vale é o sentimento  

E o amor que a gente tem no coração”.  
Disponível em: http://emilio-santiago.letras.terra.com.br/letras/45703 

a) Os dois primeiros versos são compostos exclusivamente por orações coordenadas assindéticas.  

b) A palavra “que” aparece três vezes no texto. No segundo verso é uma conjunção coordenativa; já 
no quinto verso é um pronome relativo.  

c) A primeira oração do segundo verso consiste numa metonímia.  

d) Aparecendo duas vezes no texto, a palavra “tempo” tem a função de objeto direto.  

e) Os verbos sentar, tomar, dar e deixar aparecem flexionados na segunda pessoa do singular, no 
modo imperativo afirmativo e configuram, deste modo, o uso da função apelativa da linguagem 
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9. (UEM-adaptada) 

 
Disponóvel em: www.naobataeduque.org.br 

Considerando que o slogan “Não bata. Eduque.”, veiculado no texto, busca promover uma mudança de 

comportamento, visando a evitar que as crianças sejam punidas com castigos físicos, assinale o que 

for incorreto. 

a) Se for modificado o slogan “Não bata. Eduque.” para “Não bata e eduque.”, a introdução da 
conjunção aditiva “e” leva a entender que as crianças que são punidas com castigos físicos nem 
sempre recebem a educação necessária para o seu desenvolvimento.  

b) Se for modificado o slogan “Não bata. Eduque.” para “Não bata, portanto eduque.”, a introdução da 
vírgula e da conjunção conclusiva “portanto” não causa alteração significativa do sentido.  

c) Se for modificado o slogan “Não bata. Eduque.” para “Não bata, a não ser que eduque.”, a introdução 
do conector “a não ser que” estabelece uma relação de dependência ou de condição entre as ideias 
de “bater” e “educar” 

d) Se for modificado o slogan “Não bata. Eduque.” para “Não bata, logo eduque.”, a introdução da 
vírgula e da conjunção conclusiva “logo” provoca o efeito de sentido de que a punição com castigos 
físicos não equivale a educar.  

e) Se for modificado o slogan “Não bata. Eduque.” para “Não bata, porém eduque.”, ou para “Não bata, 
contudo eduque.”, os slogans alterados podem ser considerados equivalentes entre si.  
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10. (FGV) Pastora de nuvens, fui posta a serviço por uma campina 

tão desamparada que não principia nem também termina, 

 e onde nunca é noite e nunca madrugada. 

  

(Pastores da terra, vós tendes sossego, que olhais para o 

 sol e encontrais direção. Sabeis quando é tarde, sabeis 

quando é cedo. Eu, não.)  
Cecilia Meireles 

 
Esse trecho faz parte de um poema de Cecília Meireles, intitulado Destino, uma espécie de profissão 

de fé da autora. O conjunto das duas orações coordenadas que compõem o segundo verso da segunda 

estrofe – que olhais para o sol e encontrais direção – tem sentido:  

a) explicativo. 

b) comparativo.  

c) condicional.  

d) concessivo.  

e) temporal. 
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Gabarito 

 

1. B 
Em relação à frase apresentada, a relação de sentido entre as duas orações é alternativa, pois há 
necessidade de escolha: apresentar ou ficar sem chance de defesa. Logo, é uma oração coordenada 
sindética alternativa.  
 

2. D 
A segunda oração presente no período “Nossos atletas não jogaram muito bem, nem conseguiram vencer 
o campeonato” acrescenta uma ideia à oração anterior, sendo, então, classificada como oração 
coordenada sindética aditiva.  
 

3. B  
As demais opções são incorretas, pois: a conjunção “para” inicia uma oração adverbial final; “como” 
introduz uma oração adverbial comparativa; “porém” indica adversidade e não concessão e “para que” 
exprime finalidade.  
 

4. A 
O texto representa cena típica da realidade da cidade grande: o “continuum” entre solidão e interação 
social. O poema começa focando a solidão do sujeito poético, que é contraposta no momento em que 
alguém senta ao seu lado. Tempos depois o bonde lota e o eu-poético volta a se sentir solitário (seu 
companheiro de viagem pode ter descido ou se calado). As sensações do eu-lírico durante a viagem são 
díspares. 
 

5. A 
A conjunção adversativa “mas” quebra a expectativa da tirinha. Se antes o personagem apresentava de 
forma negativa que ‘a preguiça é a mãe de todos os vícios’, agora, ele passa a aceitar essa ideia, visto que 
a noção de maternidade remete ao respeito. 
 

6. D 
No fragmento apresentado no poema de Gregório de Matos, a conjunção coordenativa “e”, normalmente 
aplicada com noção de adição, pode apresentar-se com sentido de oposição de ideias, ou seja, 
adversativo, quando exprime oposição ou contraste, podendo ser substituída por outras conjunções de 
valor igual, por exemplo, “mas”, “porém”, “entretanto”, “todavia”, “contudo”.  
 

7. D 
As alternativas incorretas apresentam respectivamente uma oração subordinada substantiva objetiva 
direta, subordinada adjetiva restritiva, subordinada substantiva objetiva direta e subordinada substantiva 
subjetiva. A única alternativa correta é classificafa como oração coordenada explicativa. 
 

8. A 
De fato, todas as orações dos dois primeiros versos são coordenadas, entretanto não são todas 
assindéticas, visto que oração “que a tristeza vai passar” é coordenada sindética explicativa, devido à 
utilização da conjunção coordenativa “que”.  
 

9. B 
A alternativa está incorreta, pois a inclusão da conjunção coordenativa conclusiva entre os períodos 
formataria uma frase incoerente.  
 

10. A 
As orações em questão têm um valor explicativo, pois justificam a afirmação anterior (a de que os 
pastores da terra têm sossego). Para corroborar essa interpretação, basta perceber que a conjunção que 
as introduz pode ser substituída por explicativas como: “pois”, “porque”, “já que”, “uma vez que” etc. 

 


