


Indicam prioridade e relevância os seguintes conectivos:

Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de
tudo, principalmente, primordialmente, sobretudo, a priori, a posteriori, precipuamente.

Conectivos que indicam tempo, frequência, duração, ordem ou sucessão:

Então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, no momento em que,
pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, por fim,
finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente, constantemente, às vezes,
eventualmente, por vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, não raro, ao mesmo tempo,
simultaneamente, nesse ínterim, nesse meio tempo, nesse hiato, enquanto, quando, antes
que, depois que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez
que, apenas, já, mal, nem bem.
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Conectivos que indicam semelhança, comparação ou conformidade:
Igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente,
semelhantemente, analogamente, por analogia, de maneira idêntica, de conformidade com, de
acordo com, segundo, conforme, sob o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto quanto, como,
assim como, como se, bem como.

Indicam condição ou hipótese:
Se, caso, eventualmente.

Conectivos que indicam continuação ou adição ao pensamento:
Além disso, demais, ademais, outrossim, ainda mais, por outro lado, também, e, nem, não só,
como também, não apenas, bem como.

Conectivos que indicam dúvida:
Talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável, não certo, se é que.
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Conectivos que indicam certeza e buscam enfatizar o pensamento:
Por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente,
com certeza.

Conectivos que indicam surpresa e apontam imprevistos:

Inesperadamente, de súbito, subitamente, de repente, imprevistamente,
surpreendentemente.

Conectivos que indicam ilustração ou esclarecimento:

Por exemplo, isto é, ou seja, aliás.

Conectivos que indicam propósito, intenção e finalidade:

Com o fim de, a fim de, como propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, para que,
a fim de que, para, ao propósito.
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2. Complete a dissertação a seguir com os conectores adequados para a boa coesão e
coerência textual.

No Brasil, o início do processo de educação de surdos remonta ao Segundo
Reinado. ________________________, esse ato não se configurou como inclusivo,
________________ se caracterizou pelo estabelecimento de um “apartheid”
educacional, __________________, uma escola exclusiva para tal público,
segregando-o dos que seriam considerados “normais” pela população.

_________________, notam-se desafios ligados à formação educacional das
pessoas com dificuldade auditiva, seja por estereotipação da sociedade civil, seja por
passividade governamental. __________________, haja vista que a educação é
fundamental para o desenvolvimento econômico do referido público e, logo, da
nação, ela deve ser efetivada aos surdos pelos agentes adequados, a partir da
resolução dos entraves vinculados a ela.
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__________________________, ressalte-se que o Poder Público incrementou o
acesso do público abordado ao sistema educacional brasileiro ao tornar a Libras uma
língua secundária oficial e ao incluí-la, no mínimo, à grade curricular pública.
___________________, devido à falta de fiscalização e de políticas públicas
ostensivas por parte de algumas gestões, isso não é bem efetivado.

______________________________, cabe às instituições de ensino com
proatividade o papel de deliberar acerca dessa limitação em palestras elucidativas
por meio de exemplos em obras literárias, dados estatísticos e depoimentos de
pessoas envolvidas com o tema, para que a sociedade civil, em especial os pais de
surdos, não seja complacente com a cultura de estereótipos e preconceitos difundidos
socialmente.
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__________________________, o próprio público deficiente deve alertar a
outra parte da população sobre seus direitos e suas possibilidades no Estado civil a
partir da realização de dias de conscientização na urbe e da divulgação de textos
proativos em páginas virtuais, como “Quebrando o Tabu”

__________________________, ativistas políticos devem realizar mutirões no
Ministério ou na Secretaria de Educação, pressionando os demiurgos indiferentes à
problemática abordada, com o fito de incentivá-los a profissionalizarem
adequadamente os professores – para que todos saibam, no mínimo, o básico de
Libras – e a efetivarem o estudo da Língua Brasileira de Sinais, por meio da
disponibilização de verbas e da criação de políticas públicas convenientes,
contrariando a teórica inclusão da primeira escola de surdos brasileira.
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