
    

 

 

 

 

Goiânia, 25 de setembro 2020 

Nome: ________________________________________ 

Ano: 5º Turno: ______________         

    

__________________________________________________________________________________ 
 

                                                           
 

Redação 
 

Que é coerência textual? 
 
 
 
 
   Para sabermos se um texto é coerente, é necessário levar em conta vários aspectos da 
situação: quem produziu o texto, para quem, qual é o gênero textual, qual a finalidade do texto, 
etc. 
 1)  Leia agora a anedota, de Ziraldo, e responda às questões. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
a) O papagaio é uma ave que fala, mas a fala dele é diferente da do ser humano. 
    Como se ensina um papagaio a falar? 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Portanto, qual é a diferença fundamental entre a fala do papagaio e a do ser humano? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) Na anedota, existe uma falta de coerência, que é intencional. 
    Qual é a incoerência apresentada pela anedota? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

d) Você acha que o Maluquinho falou a verdade ao responder à pergunta da mãe? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Atenção – Esta atividade será feita na aula on-line. 

Coerência textual são as conexões de ideias que conferem sentido a um texto. 

   A mãe chega na varanda e encontra o Maluquinho ensinando palavrões para o 

papagaio. 

   — Maluquinho, que é que você está fazendo, menino? 

   — Ora, mãe, estou ensinando para o papagaio as palavras que ele não deve dizer. 



 

e) A incoerência geralmente é um problema nos textos. Nessa anedota, entretanto, a incoerência 

foi útil? Por quê? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

    

    Em relação à anedota de Ziraldo, se considerarmos apenas o que o Menino Maluquinho diz à 

mãe, acharemos que a fala dele é incoerente. Entretanto, se levarmos em conta que se trata de 

uma anedota, perceberemos que a fala do Maluquinho é coerente com a finalidade do gênero, que 

é criar humor. 

 

2) Tente descobrir a incoerência que existe nestes textos. 

 

a) Ana é uma menina muito bonita. É loira, mede 1,40 m, tem cabelos longos e uma pintinha no 

lado esquerdo do rosto. Um charme! Por isso foi escolhida a melhor jogadora de vôlei da escola. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) De todos os cardápios da Ásia, o chinês foi o que mais se popularizou pelo planeta porque, por 

lá, comida é um assunto que está na boca do povo desde que o dia amanhece. Em vez de dizer 

“Bom dia”, o chinês pergunta: “Já comeu hoje”?. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) Luís não tem tempo para nada. Vai à escola pela manhã, almoça rapidamente na casa de sua 

avó. À tarde, vai para o curso de inglês e joga tênis; à noite, faz suas lições. Apesar da correria, 

não deixa de jogar bola com seus amigos, todos os dias, das 9 às 10 horas. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3) Leia mais uma anedota de Ziraldo a seguir, e identifique nela duas incoerências: 

 

 
 
 
 

 

 

 

   O cliente explica para o doutor: 

    — Minha mulher tá completamente maluca, doutor. Ela tem mais de cem  

Gatos no nosso apartamento. Eu não aguento aquele cheiro horroroso pela 

casa inteira. 

    — O senhor pode abrir as janelas. 

    — Tá louco? Pros meus trezentos canarinhos fugirem?... 



 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4) Existem duas incoerências nesta receita deliciosa. Quais são elas? 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

 
      “O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado.” 
 
                                                                                                                     Mário Quintana 
 
                                                   
 
                                                                Bom trabalho! 
 
                                                           Professora Marciene 


