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Questões sobre Coesão Textual 
 
1.  

 
 
“E estava muito nervosa: não pudera dominar, desde pela manhã, um medo indefinido” (l. 1-2) 
 
No trecho acima, o sinal de dois-pontos estabelece uma relação de sentido. 
Identifique essa relação. Depois, reescreva o trecho, substituindo o sinal de dois-pontos por um 
conectivo que mantenha a mesma relação de sentido. Faça adaptações, se for necessário. 

 
2. ―Como é difícil reconstituir os acontecimentos! Lembrar o ano em que tudo começou já exige 
esforço. Distribuir os fatos pelos meses não consigo. Mas ordenar os sentimentos é para mim 

totalmente impossível.‖ 

REDIJA um texto, explicando o funcionamento do conector destacado nesse trecho do conto 
―Helga‖*, do livro Antes do baile verde, de Lygia Fagundes Telles. 
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3.  

 

A pergunta da personagem Mafalda, no segundo quadrinho, inicia-se com a palavra "então", que 
estabelece uma relação de sentido com a situação anterior. 

Identifique a relação de sentido estabelecida e reescreva a pergunta, substituindo o vocábulo 
"então" por outro conectivo. 
 
 
4. 

 
“E, mesmo sendo ainda de manhã, alguns vinham trôpegos.” (l. 24) 
 
Identifique a relação estabelecida no contexto pela oração sublinhada. Reescreva, também, toda 
a frase, substituindo o vocábulo mesmo por um conectivo, de modo a manter o sentido essencial, 
fazendo apenas as alterações necessárias. 
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5. Até o advento da filosofia socrática, acreditava-se que a felicidade dependia dos desígnios dos 

deuses. Essa concepção religiosa da felicidade imperou durante muitos séculos e em diferentes 
culturas. No IV século antes de Cristo, Sócrates inaugura um paradigma a partir do qual buscar 
ser feliz é uma tarefa de responsabilidade do indivíduo, debatendo sobre a felicidade e pregando 
que a filosofia seria o caminho que conduziria a essa condição. Aristóteles continua a 

investigação de Sócrates, concluindo que todos os outros objetivos perseguidos pela humanidade 
– como a beleza, a riqueza, a saúde e o poder – eram meios de se atingir a felicidade, sendo esta 
última a única virtude buscada como um bem por si mesma. A partir do Iluminismo, a concepção 
de mundo no Ocidente começa a girar em torno da crença de que todo ser humano tem o direito 
de atingir a felicidade. Na mesma linha, o ideário da Revolução Francesa estabelece que o 
objetivo da sociedade deve ser a obtenção da felicidade de seus cidadãos (Csikszentmihalyi; 
McMahon). [...] 
 
Com relação ao trecho ―pregando que a filosofia seria o caminho que conduziria a essa condição‖ 
(linha 4 – Texto 3), identifique o referente do termo ―condição‖. 
 
 
6. (...) A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade — é ela que nos força a 
estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer 
amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos convence de que cada uma 
dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas. 
Mas tudo isso é ilusão. A cada vitória surge uma nova necessidade. Felicidade é uma cenoura 
pendurada numa vara de pescar amarrada no nosso corpo. Às vezes, com muito esforço, 
conseguimos dar uma mordidinha. Mas a cenoura continua lá adiante, apetitosa, nos empurrando 
para a frente. Felicidade é um truque. 
 
Indique um conectivo que possa substituir o travessão no segundo parágrafo do texto A busca da 
felicidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio para Monitoria 

Português 
Monitores: Bruna Saad, Gianne Frade 

02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08/11/2015  

 

Gabarito  

 

1. A relação de sentido é a de causa. A personagem estava nervosa porque não pudera 
dominar o seu medo. Outras possibilidades de reescrita com conectivos que explicitam 
essa relação de sentido são: "E estava muito nervosa, uma vez que não dominava / já que 
não conseguia dominar, desde pela manhã, um medo indefinido". 

2. Embora o ―mas‖ desempenhe, normalmente, papel adversativo, neste trecho ele encerra 
uma cadeia gradativa, desempenhando um papel enfático. Percebe-se que o narrador 
estabelece uma sequência de fatos marcados, de modo geral, pela impossibilidade de 
concretização: a reconstituição dos acontecimentos é difícil; a lembrança exige esforço; a 
distribuição dos fatos não é alcançada e a ordenação dos sentimentos é totalmente 
impossível. Importante notar que essa impossibilidade final, reforçada pelo uso do advérbio 
―totalmente‖, é justamente a introduzida pelo conectivo ―mas‖. 

3. A relação de sentido estabelecida é de "conclusão": considerando que cada um dos 

personagens do primeiro quadrinho tem de fazer algo, a conclusão lógica é que eles não 

têm muito tempo para brincar. A reescritura da pergunta, substituindo o vocábulo "então", 

deve manter esta relação, como, por exemplo: "Portanto, acho que só dá tempo de brincar 

de guerra nuclear, não é?". 

4. A relação de sentido entre as duas orações está sustentada na ideia de contraste, 

oposição ou concessão, definida pelo conectivo mesmo em oração reduzida de gerúndio. 

Exemplos de utilização de outros conectivos com o mesmo valor e função, com 

modificação da estrutura de gerúndio, podem ser: E, embora fosse ainda de manhã, alguns 

vinham trôpegos; E, apesar de ser ainda de manhã, alguns vinham trôpegos. 

5. Felicidade 

6. Pois 

 
 

 


