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Classificação das Orações Coordenadas Sindéticas

1. Aditivas - Estão atreladas à noção de sequencialidade, de soma, de adição, de 
acrescentar acontecimentos ou fatos.

Principais Conjunções Aditivas

Ex.: A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento. 

Ex.:  A menina não só chorava como também pulava de felicidade.  

Ex.:    Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta.                       
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E;  Nem;   Não só ... como também;   Tanto…como;  Não só...bem como.



2. Adversativas - Exprimem fatos ou conceitos que se opõem ao que se
declara na oração coordenada anterior,
estabelecendo contraste ou compensação.

Principais Conjunções Coordenativas Adversativas 

Ex.: Os pais queriam sair, porém foram proibidos pelos filhos.

Ex.: O médico tomou todas as providências, no entanto, não conseguiu 
bons resultados.

Ex.: Abdoral trabalha muito, e não consegue juntar dinheiro.
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e, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto.



O mundo é grande

O mundo é grande e cabe
Nesta janela sobre o mar.
O mar é grande e cabe
Na cama e no Colchão de 
amar.
O amor é grande e cabe
No breve espaço de beijar.

(Carlos Drummond de Andrade)
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“Como dizia o poeta

Quem já passou por essa 
vida e não viveu

Pode ser mais, mas sabe 
menos do que eu

Porque a vida só se dá pra 
quem se deu

Pra quem amou, pra quem 
chorou, pra quem sofreu

Ah, quem nunca curtiu uma 

paixão nunca vai ter nada, 
não

(...)



3. Alternativas - Exprimem ideia de alternância, escolha.

Ocorre alternância quando um fato implica a não existência de outro.

Principais conjunções alternativas 

Ex.: Sente aqui ou ficará de pé até o final do filme.

Ex.: Seja no Brasil, seja na China, você vai ficar em casa.
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ou, ou...ou, ora...ora, quer...quer, seja....seja.



4. Conclusivas - Exprimem ideia de conclusão em relação ao exposto 
na oração anterior.

Principais Conjunções Conclusivas

Ex.: Tudo está florido, logo é primavera.

Ex.: Choveu, portanto ela não virá.
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logo, portanto, pois (posposto ao verbo), então
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5. Explicativas  - Estabelecem uma ideia de explicação, justificativa, razão, 
motivo. 

Principais Conjunções Explicativas

Ex.: Vem logo, que tempo é ouro.
Ex.: Fui à praia, pois o parque estava lotado.
Ex.: Saiam daqui, porque estão atrapalhando a trânsito.
Ex: Só passei na prova / porque estudei muito

PORQUE, POIS (anteposto ao verbo), QUE.
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