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Orações Coordenadas Sindéticas

► Classificação das orações coordenadas sindéticas

I – ADITIVAS → sentido de adição, sequência de ações.

Conjunções: e, nem
Locuções conjuntivas: não só (somente / apenas)... mas também
(como também / mas ainda), etc.

Ex.1: [João recolheu a mesa] [e lavou a louça]. sentido
O.C.A. O.C.S.Aditiva denotativo

Ex.2:[João não só recolheu a mesa],[mas ainda lavou a louça].
O.C.S. O.C.S.Aditiva

→ sentido enfático



Orações Coordenadas Sindéticas

II – ADVERSATIVAS → sentido de oposição.

Conjunções: mas, porém, contudo, entretanto, todavia...
Locuções conjuntivas: no entanto, não obstante, em todo caso...

Ex.1: [Estamos todos cansados], [mas precisamos estudar].
O.C.A. O.C.S.Adversativa

Ex.2:[Estamos todos cansados]; [precisamos, contudo, estudar].
O.C.A. O.C.S.Adversativa

Ex.3: [Já estudamos muito] , [e não chegamos à metade].
O.C.A. O.C.S.Adversativa



Orações Coordenadas Sindéticas

III – CONCLUSIVAS → sentido de conclusão do pensamento.

Conjunções: logo, portanto, pois (após o verbo), então, assim...
Locuções conjuntivas: por isso, por conseguinte, assim sendo...

Ex.1: [Está chovendo muito] , [portanto volto rápido].
O.C.A. O.C.S.Conclusiva

Ex.2: [Está chovendo muito] ; [volto rápido, pois].
O.C.A. O.C.S.Conclusiva

Ex.3: [Tive sorte] , [e consegui a vaga].
O.C.A. O.C.S.Conclusiva                        



Orações Coordenadas Sindéticas

IV – ALTERNATIVAS → sentido de opção ou de alternância.

Conjunção: ou
Locuções conjuntivas: ou...ou, ora...ora, quer...quer, já...já

Ex.1:Está silêncio: [ou o vizinho saiu], [ou está dormindo].
O.C.S O.C.S.Alternativa

Ex.2: [Quer chova], [quer faça sol], iremos ao passeio.
O.C.S. O.C.S.Alternativa

Ex.3: [Ora ele ri], [ora ele chora].
O.C.S. O.C.S.Alternativa



Orações Coordenadas Sindéticas

V – EXPLICATIVA → sentido de explicação (motivação da fala). É
empregada para fazer deduções, ou para justificar ordens,
pedidos e conselhos.

Conjunções: porque, que, porquanto, pois (antes do verbo)...

Ex.1:[Não mexe aí] , [que eu não quero]. → razão da ordem
O.C.A. O.C.S.Explicativa

Ex.2: [Ele já dormiu] , [pois a luz está apagada]. → dedução
O.C.A. O.C.S.Explicativa

OBS.: [Apaguei a luz] [porque ele já dormiu]. → subordinação
consequência causa


