
 

 

 

 

 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 

 

  Elementos da Textualidade:  Coesão/ Coerência       

Coesão  textual: É a conexão estabelecida entre as partes de um texto ( palavras, períodos e 

parágrafos) por meio de conectivos  

 A redação de um bom texto depende da perfeita articulação das ideias, o que se 

consegue através do encadeamento semântico (relativo ao significado, ao sentido) e do 

encadeamento sintático (mecanismos que unem uma oração à outra). Lançando mão desses 

tipos de encadeamento, consegue-se a coesão, isto é, a conexão entre as partes do discurso.  

 Há vários recursos linguísticos que podem ser empregados para unir orações e 

parágrafos, criando-se uma unidade textual. Entre eles se destacam os chamados conectivos: 

conjunções, preposições, pronomes e advérbios. Entre os elementos de coesão mais 

comuns, podem ser citados, de acordo com os sentidos que expressam. 

Observe a articulação de ideias do enunciado abaixo: 

 

Compare-o à seguinte estrutura: 

 

A segunda estrutura está melhor construída, pois foi estabelecida uma relação de implicação 

entre uma ideia e outra. O fato é que boa parte dos textos produzidos por quem não tem 

familiaridade com a escrita fica sem articulação. Isso ocorre, pois – na oralidade – geralmente 

não se usam palavras coesivas, já que contamos com os gestos e a entonação. 

Vamos ler o trecho de um texto do Hélio Schwartsman (Folha de SP, 10.06.2012) e verificar 

como se estabelece a coesão: 
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Prof.: Marcelle 

 



  
 

    

O futuro da medicina 
 

A revista britânica "The Economist" da semana passada trouxe 
interessante reportagem sobre o futuro da medicina. De acordo 
com o periódico, com o envelhecimento da população e o 
aumento da prevalência das doenças crônicas, vai ser 
impossível formar tantos médicos quantos seriam necessários 
pelos padrões do século 20.  
A solução, assevera o hebdomadário*, passa por modificar 
esses padrões, melhorando a produtividade da saúde. Isso 
significa que a medicina não poderá mais ser tão centrada na 
figura do médico, cuja formação é proibitivamente cara.  
No Brasil, são seis anos de graduação em regime integral em 
cursos que exigem, além de aulas expositivas, laboratórios, 
cadáveres etc. Depois, são dois anos de residência. Uma 
especialização pode requerer dois ou três anos adicionais. E 
tudo é muito fugaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
01. A história de cada pessoa é parte da história 

biossociocultural. Esta, por sua vez, é parte da história cósmica. 
Esse enraizamento faz com que quatro forças entrem na 
constituição de sua identidade complexa: a cósmica, a biológica, 
a cultural e a pessoal. (BOFF, L. O despertar da águia. Rio de 
Janeiro: Vozes, 1998.)  
( ) O emprego do pronome Esta é inadequado visto que retoma 
ideia posta anteriormente, deveria ser usado Essa.  
( ) O pronome Esse remete o sentido do termo enraizamento 
para algo dito anteriormente, daí estar adequadamente 
empregado.  
(  ) A expressão por sua vez no texto enfatiza que a história a 

que se refere também se insere em algo maior, em uma relação 
de acréscimo e gradação.  
(  ) As três repetições do termo história no texto empobrecem a 
relação pretendida entre os tipos de história tratados por ser um 
hiperônimo. 
 
Assinale a sequência correta.  
a) F, F, V, V  
b) V, V, F, F  
c) F, V, V, F  
d) V, F, F, F  
e) F, V, F, V 
 
02. O encadeamento adequado das partes de um texto confere-

lhe coesão e coerência, propiciando que o leitor construa o 
sentido de forma clara. Ordene os trechos abaixo, numerando-
os de 1 a 6, de modo a construir um texto.  
1 - As despesas se expandem a um ritmo superior ao do PIB.  
2 - Isso porque a ação estatal se torna mais necessária e 
complexa em campos típicos como fiscalização, educação, 
saúde, ciência, pesquisa.  

3 - A lei de Wagner diz que o tamanho de um governo aumenta 
à medida que o país se desenvolve.  
4 - Observa-se esse padrão em outros países ricos. 
5 - Por isso a carga tributária britânica saltou de 9% do PIB em 
1990 para os atuais 37% do PIB.  
6- A contrapartida é mais desenvolvimento e melhor qualidade 
dos serviços ofertados pelo governo. 
Assinale a sequência que torna os trechos um texto coeso e 
coerente.  
 

a) 1, 4, 5, 6, 2, 3     
b) 6, 2, 3, 4, 1, 5    
c) 3, 1, 6, 2, 5, 4    
d) 1, 4, 5, 3, 6, 2    
e) 3, 2, 1, 5, 4, 6 
 
03. NAMORIDO, UM MAL DO MUNDO MODERNO  

Para nossa tristeza, a expressão está na moda. E, mais, o tipo 
de sujeito que se encaixa nela também. Quem, raios, inventou 
isso, minha gente?  
(...) Quer namorar? Ótimo! Quer juntar? Pronto: casou! Mas não 
me venha com essa opção em cima do muro, com jeito de quem 
vai colocar só o pezinho. O amor foi feito para mergulhar de 
cabeça.  

http://revistatpm.uol.com.br/blogs/euliatulias/2010  

 
 (UNEMAT – 2012) Analise o texto e assinale a alternativa 
incorreta.  
A) “Namorido” é um neologismo que expressa uma prática de 
convivência fora dos padrões tradicionais na sociedade 
brasileira.  
B) O sentido da palavra “raios” em “Quem, raios, inventou...?” 
está relacionado ao verbo raiar: surgir, vir a existir, chegar.  
C) O modelo coloquial de linguagem adotado pela autora 
aproxima-a de seus leitores, pois confere ao texto um caráter 
interpessoal.  
D) Trata-se de um texto opinativo,  em que a autora manifesta 
indignação contra uma espécie de relação que ela julga 
superficial e descomprometida.  
E) Num contexto de debate, a expressão “Não me venha com 
essa opção...” denota um enfrentamento acirrado de ideias.  
 
04. As palavras e as expressões são mediadoras dos sentidos 

produzidos nos textos. Na fala de Hagar, a expressão “é como 
se” ajuda a conduzir o conteúdo enunciado para o campo da 

 
(Imagem em destaque no verso) 

a) Conformidade, pois as condições meteorológicas evidenciam 
um acontecimento ruim.  
b) Reflexibilidade, pois o personagem se refere aos tubarões 
usando um pronome reflexivo.  
c) Condicionalidade, pois a atenção dos personagens é a 
condição necessária para a sua sobrevivência. 
d) Possibilidade, pois a proximidade dos tubarões leva à 
suposição do perigo iminente para os homens.  
e) Impessoalidade, pois o personagem usa a terceira pessoa 
para expressar o distanciamento dos fatos. 
 
05. Complete as lacunas com o elemento coesivo adequado:  
Em Cacoal (RO), Justiça obriga os médicos privados a 
atenderem o setor público  

 



  
 

    

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia 
(Cremero) entrou com representação __________ Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) __________ no Tribunal de Justiça 
do Estado de Rondônia (TJ-RO) __________ pedir a derrubada 
de uma decisão da justiça local __________ obriga médicos da 
rede particular __________ atender no serviço público de 
Cacoal, terceiro maior município de Rondônia.  
A liminar, redigida pelo juiz Carlos Roberto Rosa Burck, da 1ª 
Vara Criminal de Cacoal, no dia 13 de outubro, determina 
__________ todos os médicos plantonistas nos hospitais 
privados "se apresentem imediatamente na Unidade Materno 
Infantil local, sob pena de prisão pelo descumprimento da 
decisão". A justificativa para tal decisão, de acordo com o 
documento, seria a "crônica falta __________ médicos obstetras 
__________ pediatras no Hospital Materno Infantil".  
O Cremero emitiu, no dia 25 de outubro, um documento 
__________ pede a cassação da liminar. __________ a 
instituição, a decisão de Burck fere direitos constitucionais, como 
o direito de ir e vir, no caso dos médicos. __________, ele 
ressalta que os pacientes dos hospitais privados foram 
prejudicados __________ decisão __________ que não houve 
a determinação de um prazo para que os gestores normalizem 
a situação do atendimento. __________ a presidente do 
Cremero, Maria do Carmo Demasi Wanssa "a falta de médicos 
na região é proveniente da incapacidade administrativa 
municipal."  
José Hiran Gallo, representante de Rondônia no Conselho 
Federal de Medicina conta que, na semana anterior às eleições, 
participou__________ uma fiscalização do sistema de saúde de 
Cacoal. "No hospital municipal a maioria dos médicos pediu 
demissão __________ falta de condições de trabalho. A média 
de atendimento era de 160 pacientes em um plantão de 12 horas 
__________ um médico só", diz.  
Sobre a liminar, ele afirma __________ houve um erro ao punir 
os próprios médicos pela situação de Cacoal, em lugar de 
responsabilizar as autoridades. "Nem na época da ditadura se 
fazia isso. Esperamos __________ a justiça verifique 
__________ houve um erro por parte do juiz quando penalizou 
os médicos __________ deixou o prefeito impune", diz Gallo.   
( tabela no anexo 01) 

 
06.  Leia o texto abaixo: 

 
Quase 50% da população vive em cidades 

 
 Um novo relatório da Organização das Nações Unidas 
(ONU) indica que quase metade da população mundial vive hoje 
em cidades, onde está conectada a uma rede econômica global 
em franca expansão. No entanto, essa máquina urbana  de 
prosperidade pode ser brutal. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem 
em favelas e áreas invadidas em todo o mundo. 
 Istambu – O relatório Situação das Cidades do Mundo, 
divulgado ontem, chega cinco anos depois de um evento no qual 
esses problemas foram discutidos, a 2ª  Conferência das Nações 
Unidas sobre os Assentamentos Humanos, a Habitar 2. Na 
conferência, em Istambul, na Turquia, representantes de mais 
de 170 países firmaram compromissos como o de lutar pelo 
desenvolvimento sustentável de suas cidades e providenciar 
teto adequado a seus habitantes. (...) 
 O relatório da ONU mostra a urgência de se cumprirem 
as metas da declaração de Istambul. “ Houve, definitivamente, 
algum progresso desde 1996, mas o xis da questão é que 1,2 
bilhão de pessoas continuam sem- teto adequado”, diz a diretora 
executiva do Centro Habitar, Anna Coelho. 
 Consumo – Enquanto o Terceiro Mundo luta para a 
providencia moradia, emprego e serviços básicos, países 
industrializados tentam conter o consumo nas suas cidades. O 
mundo usa cinco vezes mais combustível fóssil e duas vezes 
mais água potável do que em meados do século 20. A essa taxa 

de crescimento, tais recursos estarão exauridos pelo fim do 
século. 
 “Uma criança nascida no mundo do industrializado 
consome e polui durante a vida mais do que 30 a 50 crianças em 
países em desenvolvimento; ainda assim, o dano ambiental 
derivado do consumo em escala global recai mais sobre os 
pobres”, diz o relatório da ONU. 

O Estado de S. Paulo 
 

a) Com base no texto explique por que a aglomeração 
crescente de pessoas na área urbana é preocupante. 
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

b) Explique a comparação entre os países do Terceiro Mundo 
e os industrializados, a partir do texto. 
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

c) Que consequências mais graves decorrem da utilização 
descontrolada dos bens naturais, nos países do Primeiro 
Mundo? 
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

d) Por que os pobres sofrem mais com o desperdício dos ricos?  
 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

QUESTÕES DISCURSIVAS 
TEXTO 
Não passa de asneira a recorrente ideia de que a corrupção é 
monopólio do governo, e a sociedade, sua vítima. A corrupção 
é, em larga medida, resultado de uma sociedade que não 
fiscaliza e, pior, em que alguns setores de elite são coniventes 
com as mais diferentes modalidades de mazelas, que vão de 
sonegar impostos até subornar o guarda. Estamos inventando 
até mesmo a fraude com doutorado. 
A Folha divulgou detalhes do mercado da venda de dissertações 
de mestrado e de doutorado, por valores altos. 
Podem-se encontrar os vendedores abertamente na internet, 
todos eles, claro, titulados. Mas a verdade é que, junto com seus 
clientes, eles participam de uma fraude. 

(Gilberto Dimenstein. Adaptado.) 

 
07.Incoerências, em um texto, podem ser causadas por diversos 

fatores, como transgressões de natureza sintática, relações 
semânticas impróprias entre orações, escolhas lexicais 
inadequadas, dentre vários outros. A tentativa de compreensão 
do texto de Dimenstein levou certo leitor a formular a seguinte 
conclusão: 
“Segundo Dimenstein, a prática da corrupção implica a não 
fiscalização da sociedade e a conivência de alguns setores de 
elite.” 
 
 
 



  
 

    

a) - Essa conclusão é coerente? Justifique seu ponto de vista. 
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

b) - Como você formularia sua própria conclusão? 
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

08.Gilberto Dimenstein introduz seu comentário expondo uma 

ideia que é consensual na sociedade brasileira. 
 
a) Exponha, com suas próprias palavras, que ideia é essa. 
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

b) Como o autor se posiciona em relação a essa ideia. 
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

09. (UNICAMP – 2008) A carta abaixo reproduzida foi publicada 

em outubro de 2007, após declaração sobre a legalização do 
aborto feita por Sérgio Cabral, governador do Estado do Rio de 
Janeiro. Sobre a declaração do governador fluminense, Sérgio 
Cabral, de que “as mães faveladas são uma fábrica de produzir 
marginais”, cabe indagar: essas mães produzem marginais 
apenas quando dão à luz ou também quando votam? 
(Juarez R. Venitez, Sacramento-MG, seção Painel do Leitor, Folha de São Paulo, 

29/10/2007.) 

 
a) Há uma forte ironia produzida no texto da carta. Destaque a 

parte do texto em que se expressa essa ironia. Justifique. 
 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

b) Nessa ironia, marca-se uma crítica à declaração do 
governador do Rio de Janeiro. Entretanto, em função da 
presença de uma construção sintática, a crítica não incorre 
em uma oposição. Indique a construção sintática que 
relativiza essa crítica. Justifique. 

 

 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 
10.Observe a tirinha abaixo e responda: 

 
(Imagem em destaque no verso) 

De acordo com as novas tecnologias, novos gêneros textuais 
foram surgindo. Essas mudanças geraram alterações nos 
comportamentos interpessoais. A tirinha acima representa um 
bom exemplo das consequências trazidas pelo “apego” aos 
gêneros virtuais. Interprete e explique qual a intenção 
comunicativa desse texto. 
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

11.O texto abaixo é parte de uma campanha promovida pela 

ANER (Associação Nacional de Editores de Revistas). 
Surfamos a Internet. Nadamos em revistas 
 

A Internet empolga. Revistas envolvem. 
A Internet agarra. Revistas abraçam. 
A Internet é passageira. Revistas são permanentes. 
E essas duas mídias estão crescendo. 
 

Um dado que passou quase despercebido em meio ao barulho 
da Internet foi o fato de que a circulação de revistas aumentou 
nos últimos cinco anos. Mesmo na era da Internet, o apelo das 
revistas segue crescendo. Pense nisto: o Google existe há 12 
anos. Durante esse período, o número de títulos de revistas no 
Brasil cresceu 234%. Isso demonstra que uma mídia nova não 
substitui uma mídia que já existe. Uma mídia estabelecida tem a 
capacidade de seguir prosperando, ao oferecer uma experiência 
única. 
 

É por isso que as pessoas não deixam de nadar só porque 
gostam de surfar. 

(Adaptado de Imprensa, n. 267, maio 2011, p. 17.) 

 
Que relação pode ser estabelecida entre o título da campanha e 
o trecho reproduzido a seguir? Como essa relação é sustentada 
dentro da campanha? 
A Internet empolga. Revistas envolvem. 
A Internet agarra. Revistas abraçam. 
A Internet é passageira. Revistas são permanentes. 
 
 



  
 

    

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

12. Leia os textos a segue 

 
 

 
(Imagem em destaque no verso) 

a) Podemos relacionar os termos miséria e pobreza, presentes 

no TEXTO II, os dois conceitos que são abordados no TEXTO i. 
Identifique esses conceitos e explique por que eles podem ser 
relacionados às nações de miséria e pobreza. 
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 

b) Que crítica é apresentada no TEXTO II? Mostre como a 

charge constrói essa critica. 
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

    

ANEXO  01 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relevância:  

em primeiro lugar, antes de mais nada, primeiramente, acima de tudo, 
precipuamente, mormente, principalmente, primordialmente, sobretudo.  
 

 
 
 
Tempo (frequência, duração, ordem, sucessão, 
anterioridade, posterioridade):  

então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, 
pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, 
afinal, por fim, finalmente, agora, atualmente, hoje, frequentemente, 
constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes, ocasionalmente, 
sempre, raramente, não raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse 
ínterim, nesse meio tempo, enquanto isso e as conjunções temporais 
(quando, logo que, depois que, apenas, sempre que, até que).  
 

 
 
Semelhança, comparação, conformidade:  

igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, 
similarmente, semelhantemente, analogamente, por analogia, de maneira 
idêntica, de conformidade com, de acordo com, segundo, conforme, sob o 
mesmo ponto de vista e as conjunções comparativas (melhor que, pior que, 
como, assim como).  
 

 
Adição, continuação:  
 

além disso, (a)demais, outrossim, ainda mais, ainda por cima, por outro 
lado também e as conjunções aditivas (e, nem, não só... mas também etc.).  

 
Dúvida  

talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável, não é 
certo, se é que.  
 

 
Certeza, ênfase  

de certo, por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, 
sem dúvida, inegavelmente, com toda a certeza.  
 

 
Surpresa, imprevisto  

inesperadamente, inopinadamente, de súbito, imprevistamente, 
surpreendentemente  

 
Ilustração, esclarecimento  
 

por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a saber.  
 

 
Propósito, intenção, finalidade:  
 

com o fim de, a fim de, com o propósito de.  

 
 
Lugar, proximidade, distância  

perto de, próximo a ou de, junto a ou de, dentro, fora, mais adiante, além, 
acolá, outros advérbios de lugar, algumas outras preposições e os 
pronomes demonstrativos.  
 
 

 
Resumo, recapitulação, conclusão: 
  

em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto.  
 

 
Causa e consequência  

daí, por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por 
causa de, em virtude de, assim, de fato, com efeito e as conjunções 
causais, conclusivas e explicativas.  
 

 
Contraste, oposição, restrição, ressalva:  

pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos e as conjunções 
adversativas e concessivas.  
 
 

 
Referência em geral  

os pronomes demonstrativos "este" (o mais próximo), "aquele" (o mais 
distante), "esse" (posição intermediária: o que está perto da pessoa com 
quem se fala); os pronomes pessoais; repetições da mesma palavra, de um 
sinônimo ou variante sua; os pronomes adjetivos (último, penúltimo, 
antepenúltimo, anterior, posterior); os numerais ordinais (primeiro  

 

 



  
 

    

IMAGEM DA QUESTAO 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEM DA QUESTAO 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEM DA QUESTAO 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


