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1) Copiar no caderno:

PERÍODO COMPOSTO
O período composto é formado por mais do que uma oração e pode
ser classificado em Período composto por Coordenação e Período
composto por Subordinação.
Há tantas orações quanto o número de verbos existentes no período, ou
seja, oração = número de verbos.

Período composto por Coordenação
No período composto por coordenação a oração não exerce função
sintática com relação a outras orações, ou seja, ela é independente ou
absoluta.



Exemplos:
Acordei/, tomei café/ e fui para a escola.
Ouviu o poema,/ mas não entendeu a mensagem.
Período composto por Subordinação
No período composto por subordinação a oração exerce função
sintática com relação a outras orações, uma vez que se relacionam entre
si.




Exemplos:
Não entendi/ o que você quis dizer com isso.
Vou sair/ para esquecer o acontecimento.

Período Composto por Coordenação e por Subordinação
O período composto por coordenação e por subordinação é
formado por uma oração principal, por uma ou mais orações subordinadas
e por uma ou mais orações coordenadas.
Somente existe oração principal em relação à oração subordinada, nunca
em relação à oração coordenada.







Exemplos:
Espero/ que você não se atrase/ e me ajude com o jantar.
Vamos esconder-nos/ quando ele chegar/ e cantar.
Na primeira oração, temos:
Oração principal: Espero
Oração subordinada: que você não se atrase
Oração coordenada: e me ajude com o jantar.
Enquanto na segunda oração, temos:





Oração principal: Vamos esconder-nos
Oração subordinada: quando ele chegar
Oração coordenada: e cantar.
Disponível em:https://www.todamateria.com.br/sintaxe-e-periodos-compostos/

Para melhorar a compreensão acesse o link e assista o vídeo
https://youtu.be/2JeNi0LlpUU

Resolva os exercícios:

1) Leia o trecho do roteiro do filme Zuzu Angel:
“Tira um envelope do bolso da jaqueta, joga pra dentro do carro.”
a) Quantas orações há neste período? Classifique estas orações e
justifique sua classificação.

b) Qual é a classificação deste período?
2) Observe as frases:
A- O filme foi muito elogiado, todos estavam ansiosos por ele.
B- O filme foi muito elogiado, portanto todos estavam ansiosos por
ele.
a) Contorne as orações do período A e depois as do período B.
b) Os dois períodos são compostos por subordinação? Por quê?

Bons Estudos!

