
 

Aula 
55A Orações Coordenadas I 

Em um período composto, a oração coordenada é a que se coloca do lado de 
outra, sem desempenhar função sintática; são sintaticamente independentes. 

São ligadas por conectivos ou justapostas, ou seja, separadas por vírgula. Veja 
o exemplo abaixo: 

Ex.: O motorista atravessou o sinal vermelho e atropelou o pedestre. 
                                  1ª oração                                    Conj.          2ª oração 

Observe que a 2ª oração não funciona como termo da oração anterior, não se 
relaciona sintaticamente com nenhuma palavra da 1ª oração. 

As orações coordenadas são classificadas em: sindéticas e assindéticas. 

Sindéticas: são orações coordenadas introduzidas por conjunção. 

Ex.: Deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. 
                   1ª oração                   Conjunção          2ª oração 

Assindéticas: são as orações coordenadas que não são introduzidas por 
conjunção. 

E.: Tudo na vida passa, as coisas mudam: é a lei da natureza. 
                   1ª oração                   2ª oração                       3ª oração 

ORAÇÕES COORDENADAS SINDÉTICAS 

As orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com a 
conjunção coordenativa que as introduz. Podem ser: 

a) Aditivas: estabelecem ideia de adição, soma. São conjunções aditivas: e, 
nem, mas, também. 
Ex.: Não venderemos a casa, nem (venderemos) o carro. 

b) Adversativas: estabelecem oposição, adversidade. São conjunções 
adversativas: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. 
Ex.: Gostaria de ter viajado, mas não tive férias. 

b) Alternativas: estabelecem alternância. São conjunções alternativas: ou...ou, 
ora...ora, já...já, quer...quer, siga...siga. 
Ex.: Siga o mapa ou peça informações. 

c) Conclusivas: estabelecem conclusão. São conjunções conclusivas: 
portanto, logo, por isso, pois, assim. 
Ex.: São todos cegos, portanto não podem ver. 

d) Explicativas: estabelecem explicação. São conjunções explicativas: que, 
porque, pois, porquanto. 
Ex.: Senti frio, porque estava sem agasalho. 

Atenção: As orações coordenadas assindéticas também seguem esta classificação, 
de acordo com o contexto. Ex.: Estudei tanto, passei direto. (Conclusiva) / Li tudo, 
entendi nada. (Adversativa) / Precisa entender a matéria, é importante. (explicativa) 

 
01. Leia atentamente a tirinha e responda: 

 
a) Quantas orações há no primeiro balão? Elas são coordenadas sindéticas ou 
assindéticas? Explique. 
b) Analisando as conjunções, como as orações são classificadas? 

02. Analise as orações abaixo e classifique-as como o exemplo: 
Ex. As nuvens estão escuras, acho que vai chover. 
R.: Oração coordenada assindética conclusiva 

a) Eu vou comer hambúrguer e tomar refrigerante. 
b) Eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar amanhã. 
c) Os anos passavam, a responsabilidade crescia. 
d) Irei de avião ou pegarei um ônibus. 
e) Ficou doente, por isso não comparecerá à reunião. 
f) Ela estava comemorando porque foi aprovada. 
g) Estudei tanto e fui reprovado no vestibular. 
h) Acredito em você, não tenho motivos para não acreditar. 
i) Gosto muito de dançar, pois faço “jazz “desde pequenina. 
j) Ora sorri, ora chora amargamente. 
k) Eles não terminaram o que tinham que fazer nem se esforçaram por isso. 
l) Não é maldade, nem egoísmo. 
m) Já ensinei a técnica, façam corretamente o trabalho. 

05. Leia a frase abaixo e diga quantas orações possui, classificando-as. 
“Não me desespero, a vida é justa, todos recebem o que merecem, tenho fé. 
04. Crie uma frase para cada um dos 5 tipos de orações coordenadas. 


