
Períodos simples e períodos compostos

Chamamos de período, na Língua Portuguesa, aqueles enunciados que 
possuem sentido completo, podendo ser construídos por uma ou mais orações. 
Os períodos se dividem em duas categorias: simples e composto.

 Período simples: possui apenas uma oração.

Exemplo: Maria ofereceu um livro para João

Período composto: possui duas orações. Estes períodos são formados 
através de orações subordinadas ou coordenadas.

Exemplo: o povo exige que haja uma eleição justa.

Como você pode perceber, o número de verbos presente em uma oração é o 
que definirá se ela é simples ou composta. Além disso, há outras coisas que 
você deve saber para analisar uma oração:

Oração subordinada: essa oração exerce uma função sintática em relação à 
oração principal, ou seja, elas se complementam e uma depende da outra para 
que o sentido seja entendido por completo. As orações subordinadas podem 
ser substantivas, adjetivas ou adverbiais.

Oração coordenada: são orações independentes entre si, de forma sintática, 
mas dependentes de forma semântica. As orações coordenadas se dividem em 
sindéticas e assindéticas.

Os períodos possuem início e fim. Na fala, essa marcação é feita através da 
entonação que usamos, e na escrita delimitamos isso através do uso de letra 



maiúscula e pontuações. A forma como construímos os períodos de um texto 
estão relacionadas à coesão e à coerência textual.

A construção de períodos dentro de uma redação

Os períodos simples são muito importantes, mas em um texto dissertativo-
argumentativo, como o solicitado na prova do Enem, usa-se mais os períodos 
compostos, para garantir que a argumentação seja feita de uma forma coesa e 
coerente. Na maioria das vezes, a falta de entendimento de um texto pode se 
dar devido ao uso de períodos muito longos, que fazem com que o leitor se 
perca durante a leitura, dificultando o entendimento.

O seu texto deve ser escrito com todas as informações possíveis, de uma 
forma completa, mas é preciso optar pelos períodos mais curtos e objetivos, 
para não dificultar o entendimento do leitor e para que você também não se 
perca na sua escrita. Além de facilitar o entendimento do leitor, os períodos 
mais curtos facilitam a escrita, pois até as chances de conter um erro 
ortográfico na sua escrita é diminuída através do uso de períodos simples.

Exercícios:

1. Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos e de 
acordo com a quantidade de orações, classifique os períodos em simples 
ou compostos.

a) Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi.

b) Na semana passada fomos ver o filme do Batman.

c) A professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio.

d) A minha vizinha me emprestou esse livro.

e) Desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre.


