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▪ TEMPO DE AULA: 25 MIN

▪ DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

▪ CONTEÚDO: PERÍODO SIMPLES E COMPOSTO

▪ EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES

ROTEIRO DE AULA
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PERÍODO COMPOSTO

O período composto é formado por mais do
que uma oração e pode ser classificado em:

- Período composto por Coordenação
- Período composto por Subordinação.

Há tantas orações quanto o número de verbos
existentes no período, ou seja:
oração = número de verbos.

A Sintaxe dos períodos compostos estuda a
função e a relação entre os períodos e a sua
lógica.
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Período composto por coordenação: as orações estão juntas no
mesmo período, mas mantêm independência sintática e
semântica, ou seja, cada oração tem o seu sentido próprio, sem
vínculo de subordinação.

EXEMPLOS:

• Ele chegou cansado e foi dormir.
• Estude muito, pois só assim será aprovado.
• Fizemos o possível, mas o projeto não foi adiante.
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CLASSIFICAÇÃO DAS ORAÇÕES

Orações coordenadas

São independentes sintaticamente, embora ligadas pelo sentido. 

Podem ser:  
orações coordenadas sindéticas: introduzidas por conjunções; orações 
coordenadas assindéticas: sem conjunções.



CLASSIFICAÇÃO DAS ORAÇÕES COORDENADAS SINDÉTICAS
Podem ser:

Aditivas - exprimem ideia de soma. 
Exemplo: Faço natação e judô.

Adversativas - exprimem ideia de adversidade, contrariedade. 
Exemplo: Vou ao casamento, todavia não posso ficar para a festa.

Alternativas - exprimem ideia de alternância, escolha. 
Exemplo: Vamos ao cinema hoje, quer você queira quer não.

Conclusivas - exprimem ideia de conclusão. Exemplo: 
Está chovendo, portanto, não vamos ao parque.

Explicativas - exprimem ideia de explicação, justificação. 
Exemplo: Estou atrasado, na verdade, adormeci.
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PERÍODO COMPOSTO POR SUBORDINAÇÃO 

É aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que façam
sentido. Ou seja, a segunda oração exerce uma função sintática da oração
principal.

EXEMPLOS:

Não saímos porque estava chovendo.
(Período Composto por Subordinação)

Raul compõe e canta suas canções.
(Período Composto por Coordenação)
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