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Para a construção de um texto, é necessária a junção de vários

fatores que dizem respeito tanto aos aspectos formais como às relações

sintático-semânticas, quanto às relações entre o texto e os elementos que

o circundam: falante, ouvinte, situação pragmática [estudo da linguagem

em seu contexto de seu uso na comunicação].
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Diz respeito ao sentido propriamente que se pretende construir no texto.

Dá-se ao nível das ideias e depende do contexto.

 A coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois essas devem se

complementar, é o resultado da não-contradição entre as partes do texto.

 Coerência e coesão são fenômenos distintos porque podem ocorrer numa

sequência coesiva de fatos isolados que, combinados entre si, não têm

condições para formar um texto. A coesão não é uma condição necessária e

suficiente para constituir um texto.

COERÊNCIA
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O termo "Escola" é comum a todas as frases e o nome "Joana" está

pronominalizado, contudo, tal não é suficiente para formar um texto, uma vez que

não há as relações de sentido que unificam a sequência, apesar da coesão individual

das frases encadeadas (mas divorciadas semanticamente).

EXEMPLO 1: A Joana não estuda nesta Escola. Ela não sabe qual é a Escola mais
antiga da cidade. Esta Escola tem um jardim. A Escola não tem laboratório de
línguas.
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EXEMPLO 2: O Paulo estuda Inglês. A Elisa vai todas as tardes à biblioteca central. A
Sandra tirou 10 na prova de Matemática. Todos os meus filhos são estudiosos.

Este exemplo mostra que não é necessário retomar elementos de enunciados

anteriores para conseguir coerência textual entre as frases. Além disso, a coerência

não está apenas na sucessão linear dos enunciados, mas numa ordenação

hierárquica. O último enunciado reduz os anteriores a um denominador comum e

recupera a unidade.
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COESÃO

Refere-se à maneira como se conecta as palavras que se fala, se escreve ou se

escuta, formando uma sequência que produza lógica.

É a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos

tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os

parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Os elementos de

coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos.
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Observe a coesão presente no texto a seguir:

As palavras destacadas têm o papel de ligar as partes do texto. Elas são responsáveis
pela coesão do texto (ligação entre as palavras e orações, permitindo a continuidade
do discurso).

JORDÃO, R., BELLEZI C. Linguagens. São Paulo: Escala Educacional, 2007, 566 p. http://www.brasilescola.com. Acesso em: 4 maio 2020.

“Os sem-terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país,
porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém o ministro da
Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto
de Reforma Agrária pretende assentar milhares de sem-terra.”

http://www.brasilescola.com/
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RECURSOS COESIVOS

PRONOMES – palavras que substituem ou acompanham o substantivo.

CONJUNÇÕES – unem, em geral, orações.

PREPOSIÇÕES – unem palavras.

ADVÉRBIOS – indicam circunstâncias [modo, tempo, lugar, meio etc.]
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MECANISMOS DE COESÃO
COESÃO REFERENCIAL - quando um termo ou expressão que já foi citado ou que ainda será no
texto é retomado por meio de outro termo que o substitui.

A coesão referencial pode ser:

 situacional ou exofórica (EXTRATEXTUAL – referências fora do texto)

 textual ou endofórica (INTRATEXTUAL - referências dentro do texto).

 CATAFÓRICA: antecipa uma informação.

Ex.: Meu maior sonho é este: formar-me em um curso superior.

 ANAFÓRICA: recupera informação já dada.

Ex.: Formar-me em um curso superior: esse é meu maior sonho.



11

MECANISMOS DE COESÃO

COESÃO SEQUENCIAL - é responsável por criar as condições para

a progressão textual. De maneira geral, as flexões de tempo e de modo dos verbos e
as conjunções são os mecanismos responsáveis pela coesão sequencial nos textos.

Os mecanismos de coesão sequencial servem para

 articular e relacionar as informações de um texto;

desenvolver o recorte temático. Dessa forma, o autor do texto evita falta de

coesão, garantindo boa articulação entre as ideias, informações e argumentos no

interior do texto e, principalmente, a coerência textual.

https://www.portugues.com.br/redacao/textos-sem-coesao.html
https://www.portugues.com.br/redacao/tipos-coerencia.html
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Alguns termos responsáveis pela COESÃO SEQUENCIAL nos textos:

 Adição/inclusão - Além disso; também; vale lembrar; pois; outrossim; agora; de modo
geral; por iguais razões; inclusive; até; é certo que; é inegável; em outras palavras; além
desse fator...

 Oposição - Embora; não obstante; entretanto; mas; no entanto; porém; ao contrário;
diferentemente; por outro lado...

 Afirmação/igualdade - Felizmente; infelizmente; obviamente; na verdade; realmente;
de igual forma; do mesmo modo que; nesse sentido; semelhantemente...

 Exclusão - Somente; só; sequer; senão; exceto; excluindo; tão somente; apenas...
 Enumeração - Em primeiro lugar; a princípio...
 Explicação - Como se nota; com efeito; como vimos; portanto; pois; é óbvio que; isto é;

por exemplo; a saber; de fato; aliás...
 Conclusão - Em suma; por conseguinte; em última análise; por fim; concluindo;

finalmente; por tudo isso; em síntese, posto isso; assim; consequentemente...
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O pronome “aquela” faz referência a um ser
que está longe da 1ª (emissor) e da 2ª
pessoa do discurso (receptor).[COESÃO
REFERENCIAL]
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Conclusão de uma
ideia .[COESÃO
SEQUENCIAL]

Oposição em relação
a uma ideia.[COESÃO
SEQUENCIAL]

Ideia de condição em
relação a fato expresso
.[COESÃO SEQUENCIAL]
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QUESTÃO 1.

O texto que pode concluir coerentemente essa afirmação é:

Entrou em vigor a lei que converte em presunção
de paternidade a recusa dos homens em fazer teste de
DNA.
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A. Sara Mendes deu início a um processo na justiça, para que Tiago Costa assuma a paternidade de seu
filho Cássio. Tiago não fez o exame de DNA, mas assume como muito provável ser ele o pai do menino.
Cássio alega que o exame não é conclusivo, pois entrou em vigor a lei que converte em presunção de
paternidade a recusa dos homens em fazer teste de DNA.
B. Adriano é um rapaz muito presunçoso e não admite que lhe cobrem nada. A namorada lhe pediu um
exame de DNA, para esclarecer a paternidade de Amanda, sua filha. Adriano disse que não faria o exame. A
namorada disse que toda essa presunção serviria para o juiz atestar a paternidade, pois entrou em vigor a
lei que converte em presunção de paternidade a recusa dos homens em fazer teste de DNA.
C. Carlos de Almeida responde processo na justiça por não querer reconhecer como seu o filho de Diana
Santos, sua ex-namorada. Carlos se recusou a fazer o exame de DNA, o que permite ao juiz lavrar a sentença
que o indica como pai da criança, porque entrou em vigor a lei que converte em presunção de paternidade
a recusa dos homens em fazer teste de DNA.
D. Alessandro presume que Caio seja seu filho. Sugeriu a Telma um exame de DNA. Telma disse não ser
necessário, pois entrou em vigor a lei que converte em presunção de paternidade a recusa dos homens
em fazer teste de DNA.
E. Mário e Felipe são primos. Mário é extremamente vaidoso, pretensioso. Felipe é um rapaz calmo e
muito simples. Os dois namoraram Teresa na mesma época. Teresa teve uma filha e entrou na justiça para
exigir dos dois primos um exame de DNA. O juiz disse que não era necessário, pois entrou em vigor a lei
que converte em presunção de paternidade a recusa dos homens em fazer teste de DNA.
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QUESTÃO 2. Leia com atenção aos períodos seguintes e ordene-os, atentando para a coesão
e a coerência entre as ideias.

I. “Elas não são mais feitas em locais precários, e sim em grandes estúdios onde há
cuidado com a higiene.”

II. “As técnicas se refinaram: há mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor
qualidade e ferramentas como o laser tornaram bem mais simples apagar uma
tatuagem que já não se quer mais.”

III. “Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem se resumia à velha âncora
de marinheiro.”

IV. “Nos últimos dez ou quinze anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo de rebeldia
de um estilo de vida marginal.”

(Texto de Marcelo Marthe: Tatuagem com bobagem. Veja, 05 mar. 2008, p. 86.)
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QUESTÃO 2.

“Nos últimos dez ou quinze anos, fazer uma tatuagem deixou de ser símbolo
de rebeldia de um estilo de vida marginal. [IV] Elas não são mais feitas em locais
precários, e sim em grandes estúdios onde há cuidado com a higiene. [I] As técnicas
se refinaram: há mais cores disponíveis, os pigmentos são de melhor qualidade e
ferramentas como o laser tornaram bem mais simples apagar uma tatuagem que já
não se quer mais. [II] Vão longe, enfim, os tempos em que o conceito de tatuagem
se resumia à velha âncora de marinheiro. [III]

(Texto de Marcelo Marthe: Tatuagem com bobagem. Veja, 05 mar. 2008, p. 86.)
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Disponível em: mundodasmarcas.blogspot.com . Acesso em: 4 maio. 2020

QUESTÃO 3.
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QUESTÃO 3 - [Profa. Flávia Lêda] Observando a progressão textual, o emprego da

oração “que cabe no seu bolso” busca

A. ressaltar o ineditismo do produto ofertado no mercado.

B. convencer o interlocutor a adquirir um produto de baixo custo.

C. enfatizar a qualidade do produto sem ressaltar a relação custo-benefício.

D. colocar o produto como único no mercado sem ressaltá-lo dentre os demais.

E. explorar a conotação a partir da figuração presente na expressão “cabe no seu

bolso”.
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QUADRILHA
Carlos Drummond de Andrade

João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que 
amava Lili
que não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o 
convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para 
tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto 
Fernandes
que não tinha entrado na história

QUESTÃO 4 
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Nos textos, os conectores ou articuladores de discurso são excelentes auxiliares na
construção da coesão; o uso devido dessas estruturas contribuirá para a construção e
riqueza de sentidos. no texto quadrilha, a recorrência do conector “que”

A. reativa o referente por meio de remissão anafórica.

B. faz remissão anafórica por ser um pronome demonstrativo.

C. estabelece uma ligação temporal com o termo a que se refere.

D. cria um vínculo de natureza estritamente semântica com seu referente.

E. estabelece remissão exofórica uma vez que seu referente encontra-se fora do

texto.

Em João amava Teresa que amava Raimundo, a palavra “que” refere-se a “Teresa”
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Biscoito Richester sugere um Dia dos Namorados mais sincero 
 

A marca Richester de biscoitos fez uma ação para o Dia dos Namorados criada pela agência Propeg. Como 

seu público é jovem, utilizaram a página do Facebook da marca para sugerir um Dia dos Namorados mais 
sincero e sem frescuras. O conceito utilizado faz ligação com a marca de biscoitos: “sinceridade é o recheio 

do amor”. A ação envolve posts na rede social da Richester, no estilo de cards, que falam algumas verdades 

que normalmente não são ditas entre namorados. Em paralelo, os curtidores da página podiam, através de um 

aplicativo na página da marca no Facebook, sugerir suas próprias sinceridades. As melhores se tornaram 
novos posts e seus autores foram premiados com uma capinha para celular com a sua frase e uma cesta de 

produtos Richester. 
 
Disponível em http://www.dspa.com.br/oia/biscoito-richester-sugere-um-dia-dos-namorados-mais-sincero#.V0DAT_krKHs. Acesso 
em 21/05/2016 
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em 21/05/2016 

[Profa. Flávia Lêda] Na
organização dos posts, o
conectivo “mas” dá a seguinte
ideia

A) condição.
B) finalidade.
C) oposição.
D) tempo.
E) causa.
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 Relação entre sentido e conteúdo;

 Texto informativo – Editorial.


