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Classes Gramaticais: Conjunção, Coesão  
 
1. (FUMARC 2011) No texto lê-se: “A língua que falamos é um bem, se considerarmos “bens” “as 
coisas úteis ao homem”. O termo em negrito, segundo Cunha e Cintra (2009), tem o valor de um 
(a): 

a) construção linguística que apresenta relação causal. 

b) sintagma com sentido opinativo, que apresenta uma relação comparativa. 

c) conectivo com valor de condição, pois indica uma hipótese. 

d) vocábulo gramatical que serve para adicionar uma ideia a outra. 

e) partícula que indica a voz reflexiva do verbo que a acompanha  

 

2. (ENEM 2013) 
 

 
(Disponível em: http://clubedamafalda.blogspot.com.br. Acesso em: 21 set. 2011) 

 
Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado 
pelo(a): 

a) emprego de uma oração adversativa, que orienta a quebra da expectativa ao final. 

b) uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa e efeito entre as ações. 

c) retomada do substantivo "mãe", que desfaz a ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos. 

d) utilização da forma pronominal "la", que reflete um tratamento formal do filho em relação à 

"mãe". 

e) repetição da forma verbal "é", que reforça a relação de adição existente entre as orações. 

 

3. Assinale a opção que preenche, de forma coesa e coerente, as lacunas do texto abaixo. 
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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) Portanto – de que 

b) De maneira que – a que 

c) Porquanto – ao que 

d) Não obstante – com que 

e) Quando – de que 

 

4. (Enem 2011) 
 
Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, 
mas também de problemas como morte súbita e derrame. Significa que manter uma alimentação 
saudável e praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver 
vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de 
colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade 
física, fatores que, somados, reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com 
acompanhamento médico e moderação, é altamente recomendável. 

(ATALIA, M. Nossa vida. Época. 23 mar. 2009) 
 
As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do 
sentido. A esse respeito, identifica-se, no fragmento, que 

a) a expressão “Além disso” marca uma sequenciação de ideias. 

b) o conectivo “mas também” inicia oração que exprime ideia de contraste. 

c) o termo “como”, em “como morte súbita e derrame”, introduz uma generalização. 

d) o termo “Também” exprime uma justificativa. 

e) o termo “fatores” retoma coesivamente “níveis de colesterol e de glicose no sangue”. 

 

5. (Enem 2013) 
 
Gripado, penso entre espirros em como a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios 
entre línguas. Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe que disseminou pela Europa, além do 
vírus propriamente dito, dois vocábulos virais: o italiano influenza e o francês grippe. O primeiro 
era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava “influência dos astros sobre os 
homens”. O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper, isto é, “agarrar”. Supõe-se 
que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo infectado.  

(RODRIGUES. S. Sobre palavras. Veja, São Paulo, 30 nov. 2011) 
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Para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a 
ligação entre seus elementos. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela 
retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. O fragmento do texto em que há coesão 
por elipse do sujeito é: 

a) “[...] a palavra gripe nos chegou após uma série de contágios entre línguas.” 
b) “Partiu da Itália em 1743 a epidemia de gripe [...]”. 
c) “O primeiro era um termo derivado do latim medieval influentia, que significava ‘influência 

dos astros sobre os homens’.” 
d) “O segundo era apenas a forma nominal do verbo gripper [...]”. 
e) “Supõe-se que fizesse referência ao modo violento como o vírus se apossa do organismo 

infectado.” 
 
 

6. (ENEM 2014)  
 
Há qualquer coisa de especial nisso de botar a cara na janela em crônica de jornal ‒ eu não fazia 
isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica algumas vezes também 
é feita, intencionalmente, para provocar. Além do mais, em certos dias mesmo o escritor mais 
escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar: 
moderna demais, antiquada demais. 
Alguns discorrem sobre o assunto, e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem 
passar despercebidos, outros rendem um montão de recados: “Você escreveu exatamente o que 
eu sinto”, “Isso é exatamente o que falo com meus pacientes”, “É isso que digo para meus pais”, 
“Comentei com minha namorada”. Os estímulos são valiosos pra quem nesses tempos andava 
meio assim: é como me botarem no colo ‒ também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta 
no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima, essa brincadeira 
séria, com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí. Porque eu levo a 
sério ser sério... mesmo quando parece que estou brincando: essa é uma das maravilhas de 
escrever. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade: palavras são meu 
jeito mais secreto de calar. 
                                                           (LUFT, L. Pensar é transgredir. Rio de janeiro: Record, 2004) 
 
Os textos fazem uso constante de recurso que permitem a articulação entre suas partes. Quanto 
à construção do fragmento, o elemento  

a) “nisso” introduz o fragmento “botar a cara na janela em crônica de jornal. 
b) “assim” é uma paráfrase de “é como me botarem no colo”. 
c) “isso” remete a “escondia em poesia e ficção”. 
d) “alguns” antecipa a informação “É isso que digo para meus pais”. 
e) “essa” recupera a informação anterior “janela do jornal”.  
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Gabarito  
 

1. C 
2. A 
3. D 
4. A 
5. E 
6. A 

 
 




