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Acolhida;

Competência IV;

 Aplicação de exercício.



COMPETÊNCIA IV
“Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos
necessários para a construção da argumentação”

200

PONTOS

Articula bem as partes do texto e
apresenta repertório diversificado
de recursos coesivos.
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COMPETÊNCIA IV

O QUE É COESÃO ?
 por coesão se entende a ligação, a relação, os nexos que se

estabelecem entre as partes ( uma palavra, uma expressão, uma
oração, um período, um parágrafo ) que constituem o texto.

O QUE É COERÊNCIA ?
 enquanto a coesão é o uso de MECANISMOS para relacionar

informações, a coerência é a PERFEITA RELAÇÃO ENTRE AS
IDEIAS. Para que isto ocorra, é necessário haver coesão.
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COMPETÊNCIA IV

PRINCIPAIS MECANISMOS DE COESÃO ( texto dissertativo-
argumentativo ) :

 Classes de palavras : CONJUNÇÕES, PRONOMES (demonstrativos,
pessoais, possessivos...), ADVÉRBIOS, ARTIGOS, NUMERAIS...;

 Relação de SINONÍMIA, ANTONÍMIA, HIPERÔNIMO, HIPÔNIMO,
ELIPSE...;
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 SINONÍMIA : estabelecem relações de semelhança ;

 ANTONÍMIA : estabelecem relações de diferença, oposição;

 ELIPSE : omissão de uma palavra, expressão facilmente
identificável, principalmente, pelo verbo.

COMPETÊNCIA IV
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 CONJUNÇÕES : estabelecem relações de sentido ( soma, causa,
oposição, consequência, conclusão, finalidade, explicação,
concessão e muitas outras...);

 PRONOMES - atuam como expressões ANAFÓRICAS (retomam o
que foi apresentado : (n) esse (a/s), (n) aquele (a/s) /
CATAFÓRICAS ( ainda serão apresentadas : (n) este (a/s) ).

COMPETÊNCIA IV
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COMPETÊNCIA IV
1. Preencha as lacunas com expressões, palavras de modo que ocorra relação

de sentido entre as partes.
a) O consumo de bebidas alcoólicas no Brasil apresenta um índice elevado, o

que é preocupante. Para minimizar os efeitos do uso descontrolado dessas
____________, foi aprovada a Lei Seca.

b) O aumento dos impostos contribui para a __________ da igualdade social.

c) A intolerância aos negros de matriz africana faz parte da história do Brasil.
Isso começou, principalmente, durante o Período Colonial, __________
muitos afrodescendentes foram trazidos da África.
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COMPETÊNCIA IV e V
_____________, __________ sanar os desafios da gravidez na adolescência

no Brasil, o Governo Federal, representado pelo Ministério da Saúde, deve
ampliar a veiculação de propagandas sobre a importância da
prevenção,___________ das mídias sociais ( televisão, internet, rádio e
jornais). _______________, é necessário que o Estado atue na contratação de
agentes de saúde e de assistentes sociais, ____________realização de
concurso público para que haja uma melhor distribuição de contraceptivos,
assim como uma eficaz atuação na assistência aos jovens.___________, cabe
ao Ministério da Educação desenvolver projetos pedagógicos ( promoção de
palestras com especialistas; exibição de documentários ) que, com a
participação das famílias, abordem os malefícios de uma gestação não
planejada e ensinem formas eficazes de evitá-la,________________dirimir o
número de adolescentes grávidas e vulneráveis, semelhantes à personagem
principal do filme “Juno”.
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