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COESÃO
TEXTUAL

09/06/2020

NA AULA ANTERIOR
[Profa.
Flávia Lêda] Na
organização dos posts, o
conectivo “mas” dá a seguinte
ideia
A) condição.
B) finalidade.
C) oposição.
D) tempo.
E) causa.
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
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ROTEIRO DE AULA

 TEMPO DE AULA: 50min
 CONTEÚDO: A COESÃO TEXTUAL NA CONSTRUÇÃO DOS
SENTIDOS DO TEXTO
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva e slides
 ATIVIDADE PARA CLASSE: Exercícios de fixação para classe
 ATIVIDADE PARA CASA
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RECURSOS COESIVOS
PERÍODO SIMPLES (ORAÇÃO ABSOLUTA):
 PRONOMES;
 ADVÉRBIOS;
 PREPOSIÇÕES;
 CONJUNÇÕES.
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CAUSA , CONSEQUÊNCIA , EXPLICAÇÃO: POR CONSEGUINTE, POR ISSO, DE
FATO, POIS, JÁ QUE, DE TAL FORMA QUE...

CONTRASTE,

OPOSIÇÃO,

ADIÇÃO,

CONTINUAÇÃO:

POR

RESTRIÇÃO, RESSALVA: EXCETO,

OUTRO LADO, TAMBÉM, E, NEM,

SALVO, TODAVIA, MENOS, PELO

NÃO APENAS...COMO TAMBÉM,

CONTRÁRIO,

NÃO

EMBORA...

MAS,

CONTUDO,

DISSO,

SÓ...BEM

COMO,

OUTROSSIM,

ALÉM
AINDA

MAIS...
6

SEMELHANÇA, COMPARAÇÃO, CONFORMIDADE: SEGUNDO, CONFORME,
IGUALMENTE, ASSIM TAMBÉM, DA MESMA FORMA, SEMELHANTEMENTE,
POR ANALOGIA, DE ACORDO COM, TAL QUAL, COMO, ASSIM COMO, DO
MESMO MODO, BEM COMO, DE MANEIRA IDÊNTICA...

PRIORIDADE, RELEVÂNCIA: PRINCIPALMENTE, SOBRETUDO, ANTES DE MAIS
NADA, PRIMEIRAMENTE, ACIMA DE TUDO, EM PRIMEIRO LUGAR...
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1. Assinale a opção que preenche, de forma coesa e coerente, as lacunas do texto abaixo.
O fenômeno da globalização econômica ocasionou uma série ampla e complexa de mudanças
sociais no nível interno e externo da sociedade, afetando, em especial, o poder regulador do estado.
_________________ A estonteante rapidez e abrangência _________ tais mudanças ocorrem, é
preciso considerar que em qualquer sociedade, em todos os tempos, a mudança existiu como algo
inerente

ao

sistema

social.

(ADAPTADO DE TEXTO DA REVISTA DO TCU, nº82)

A.
B.
C.
D.
E.

Não obstante – com que
Portanto – de que
De maneira que – a que
Porquanto – ao que
Quando – de que
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CONJUNÇÕES – COESÃO SEQUENCIAL

COORDENATIVAS
• ORAÇÕES
INDEPENDENTES
–
NÃO
FUNCIONAM COMO TERMO UMA DA OUTRA

SUBORDINATIVAS
• ORAÇÕES DEPENDENTES – FUNCIONAM
COMO TERMO UMA DA OUTRA
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CONJUÇÕES COORDENATIVAS – ORAÇÕES
COORDENADAS
ADITIVAS
SOMA

ADVERSTIVAS
OPOSIÇÃO

CONCLUSIVAS
FECHAMENTO/RETOMADA

ALTERNATIVAS
ALTERNÂNCIA/ESCOLHA

EXPLICATIVAS
JUSTIFICATIVA
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CONJUNÇÕES SUBORDINATIVAS – ORAÇÕES
SUBORDINADAS
INTEGRANTES

OR. SUB. SUBSTANTIVAS

SUBJETIVAS

COMPLETIVAS NOMINAIS

OBJETIVAS DIRETAS

APOSITIVAS

OBJETIVAS INDIRETAS

PREDICATIVAS
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CONJUNÇÕES SUBORDINATIVAS ADVERBAIS
(CIRCUNSTÂNCIAS) ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS
CAUSAIS

COMPARATIVAS

CONCESSIVAS

CONDICIONAIS

CONFORMATIVAS

CONSECUTIVAS

FINAIS

PROPORCIONAIS

TEMPORAIS
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PRONOME RELATIVO – ORAÇÕES
SUBORDINADAS ADJETIVAS
• CARACTERÍSTICA
ACIDENTAL DO
SER
• SEM VÍRGULAS

• CARACTERÍSTICA
ESSENCIAL DO
SER
• COM VÍRGULAS

RESTRITIVAS

EXPLICATIVAS
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RECURSOS COESIVOS NA CONSTRUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS
TEXTOS
MAS – conjunção
coordenativa adversativa
– quebra de expectativa

Disponível em: http://clubedamafalda.blogspot.com.br. Acesso em: 21 set. 2011.
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RECURSOS COESIVOS NA CONSTRUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS
TEXTOS
Poeminha surrealista
COMO – conjunção
subordinativa adverbial–
comparativa

Gostaria, querida,
De ser inesperado
Como uma madrugada amanhecendo
À noite
E engraçado, também,
Como um pato num trem.
FERNANDES, M. Poemas. São Paulo: L&PM Pocket, 2001.
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RECURSOS COESIVOS NA CONSTRUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS
TEXTOS
QUE – conjunção
subordinativa integrante

BROWNE, Chris. Hagar. A Tarde, Salvador, 9 jun. 2010. Tiras, p. 8.
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ATIVIDADE
Texto para as questões de 01 a 03.

17

QUESTÃO 1. Considerando a parte verbal do anúncio, infere-se que
A) o porque usado no texto dá a ideia da causa dos problemas com os cães.
B) o porque no texto do anúncio foi usado para explicar um questionamento anterior.
C) caso não aparecesse a pergunta , não haveria nenhum prejuízo para a ideia do texto.
D) foi usada a conjunção explicativa porque para questionar as autoridades sobre a
situação dos cães.
E) apesar de ser explicativo, o porque junto dá a ideia de uma conclusão já que aparece
posposto ao verbo.
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QUESTÃO 2. Em relação ao porque escrito junto no início do anúncio, compreende-se
A) por ser pronome indefinido a escrita não se altera.
B) o uso está correto, pois a intenção da mensagem não e questionar e sim explicar.
C) tanto faz junto ou separado o som é o mesmo, por isso a escrita obedece ao som.
D) está faltando o acento circunflexo no final da palavra já que ele tem função de
substantivo.
E) está inadequado, pois, no caso, seria separado por ser uma forma interrogativa em
início de pergunta.
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QUESTÃO 3. Na oração: "Animais que não tem ' direito' por ação ou omissão da
sociedade", Pode-se dizer em relação à concordância que
A. não há elementos que comprovem qualquer problema de concordância.
B. está ausente o acento agudo na letra e do verbo tem já que esse verbo segue a mesma
concordância que o verbo manter no plural.
C. o problema de concordância está na palavra "direito" já que são muitos os direitos de
que os cães precisam. É uma concordância de uso.
D. está faltando o acento circunflexo na letra e do verbo tem já que esse verbo está
concordando com o sujeito “animais” que está no plural.
E. o problema não está no verbo, está no substantivo “animais” que deveria estar no
singular, pois só aparece um animal com o problema abordado.
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QUESTÃO 4
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
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QUESTÃO 4
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.

Em João amava Teresa que amava Raimundo, a palavra “que” refere-se a “Teresa”

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.
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QUESTÃO 5 [ENEM]
Páris, filho do rei de Troia, raptou Helena,
mulher de um rei grego. Isso provocou um
sangrento conflito de dez anos, entre os
séculos XIII e XII A.C. Foi o primeiro
choque entre o ocidente e o oriente. Mas
os gregos conseguiram enganar os
troianos. Deixaram à porta de seus muros
fortificados um imenso cavalo de
madeira. Os troianos, felizes com o
presente, puseram-no para dentro. À
noite, os soldados gregos, que estavam
escondidos no cavalo, saíram e abriram as
portas da fortaleza para a invasão. Daí
surgiu a expressão "presente de grego".

Em "puseram-no", a
pronominal "no" refere-se

forma

A. ao termo "rei grego".
B. ao antecedente "gregos".
C. ao
antecedente
distante
"choque".
D. à
expressão
"muros
fortificados".
E. aos termos "presente" e "cavalo
de madeira".

23

ATIVIDADE PARA CASA
[ADAPTADA] “O ambiente, que evoca uma Buenos Aires mais antiga, não era
realmente o de um escritório, mas uma ampla e ornamentada sala, de pé-direito alto,
na biblioteca recém-renovada”. Sobre os recursos coesivos empregados no trecho,
infere-se que
A) o termo “pé-direito” refere-se ao piso do local.
B) o termo “ornamentada” indica exagero na decoração do escritório.
C) os termos sublinhados relacionam-se com a palavra “ambiente”.
D) o termo “evoca” confere uma atmosfera sobrenatural ao ambiente.
E) existe uma contradição entre “Buenos Aires mais antiga” e
“biblioteca recém-renovada”.
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NA PRÓXIMA AULA

GÊNERO TEXTUAL: TESTEMUNHO
 Conceito;
 características;
 função;
 elementos composicionais.
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