
    

 

 

 

 

Goiânia, 03 de outubro 2020 

Nome: ________________________________________ 

Ano: 5º Turno: ______________         

    

__________________________________________________________________________________ 
 

                                                            
 

Redação 
 

Que é coesão textual? 
 
    . Leia esta tira: 
 

 
 
1) Calvin está tendo problemas na escola. 
 
a) Qual é a origem desses problemas? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Pela pergunta que Calvin faz ao tigre, no último quadrinho, você acha que ele vai continuar 

tendo problemas? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) Ao contar ao tigre o que lhe aconteceu durante o dia, Calvin empregou várias palavras para 
indicar a ordem dos fatos, isto é, o que aconteceu primeiro.  
     Identifique, nos três primeiros quadrinhos, as palavras responsáveis pela ideia de sequência de 

ações. 

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



 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2) A palavra ela foi empregada duas vezes na tira, sempre se referindo a palavras expressas 
anteriormente. 

 
a) A quem se refere a palavra ela do 2º quadrinho? 

_______________________________________________________________________________ 

b) E a palavra ela do 3º quadrinho? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3) No último quadrinho, o tigre emprega a expressão tudo isso para se referir a algo dito 

anteriormente. 
     A que se refere essa expressão? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

   Um texto, para ser um texto de verdade, e não um amontoado de frases soltas, precisa ter 
conexões (ligações) internas. 
   Nas falas de Calvin, por exemplo, você notou que os fatos são dispostos numa sequência 
temporal e que as palavras primeiro, depois e então são responsáveis pela indicação da ordem 
desses fatos. Observou também que uma palavra ou expressão pode retomar palavras ou ideias 
expressas anteriormente, como ocorre com a palavra ela ou como a expressão tudo isso e, 

assim, evitar repetições. 
   Você já aprendeu que coerência textual são as conexões de ideias que conferem sentido ao 
texto. Já as conexões gramaticais, como observadas na tira, são responsáveis pela coesão 
textual. 

 

Atividades 
 

1) Todos nós já ouvimos a pergunta “ Que você vai ser quando crescer?”. Você já pensou na 
possibilidade de ser um arqueólogo? O texto que segue comenta como é essa profissão. Leia-o e 
complete-o com palavras e expressões que estão no quadro abaixo dele. Ao selecionar cada 
palavra ou expressão, escolha aquela que dá coerência ao texto. 
 

Muito suor, pouca descoberta 
 
   O trabalho do arqueólogo tem emoções, sim. _________ não pense em Indiana Jones, bandidos 

e tesouros. É verdade ________ os arqueólogos passam um bom tempo em lugares excitantes, 

como pirâmides e ruínas. __________ as emoções acontecem mesmo é nos laboratórios_______ 

________ identificam a importância das coisas que acharam nos sítios arqueológicos. _________, 

 



 

é preciso persistência para encarar a profissão,_____________ os resultados demoram e muita 

gente passa a vida estudando sem fazer grandes descobertas. No Brasil, é necessário fazer pós-

graduação,________ não há faculdade de Arqueologia. ________________ , é preciso gostar de 

viver sem rotina, ______________ o arqueólogo passa meses no laboratório e outros em campo. 

O prêmio é fazer descobertas que mudam a história. 

 
 

 
 
 
2) Leia este outro texto: 
 
   Dois atletas que representaram o Brasil nas Olimpíadas chegaram ao aeroporto do 
Galeão, no Rio de Janeiro, trazendo duas medalhas de ouro. Apesar da conquista do ouro, 
não havia fãs à espera dos campeões. O governador do Estado, porém, irá recebê-lo no 
Palácio. 
 
a) Há, no texto, um problema de coesão textual, que acaba prejudicando sua coerência. 

Identifique o problema e redija novamente o trecho em que ele aparece, de modo a tornar o texto 

claro e coerente. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
3) Releia um trecho da resenha do filme Mogli e observe as palavras destacadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) No texto, qual é o sentido da expressão “ no entanto”? 
 
(    ) Explicação. 

(    ) Ideia contrária. 

(    ) Conclusão. 

(    ) União de ideias. 

        porque – mas – eles – pois – portanto – mas – além disso – que – porque - quando 

   A tecnologia torna mais fácil mostrar Neel Sethi, ator de 12 anos que interpreta Mogli, em 

cima da pança de um urso, enroscado em uma cobra gigante, enfrentando um tigre cheio de 

dentes e garras. 

   No entanto, “Mogli, o Menino Lobo” não é desses filmes com efeitos, que fazem a gente 

nem prestar atenção na história. As aventuras são uma mistura de ação e aprendizado. 

   O menino descobre os riscos da selva e também aprende a amar e respeitar a natureza e os 

bichos. 

   [...] 

   O garoto cresce na selva, mas não se torna bárbaro, pois compreende que a lei é que faz 

todos serem iguais. “ Mogli, o Menino Lobo” é cheio de ação, de sustos, fazendo  a gente  

torcer pelo herói e ainda dar risadas. É o que muitos filmes querem, mas poucos conseguem. 

 

                                                                           Cenas de animação Mogli, Disney. 2003. 



 

   . Quais são as ideias que essa expressão relaciona? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
b) Qual palavra poderia substituir a expressão “ no entanto”, mantendo o mesmo sentido? Assinale 
a resposta correta. 
 
    (   ) Portanto                        (   ) Porque                           (   ) Mas 
 
c) Relacione a primeira coluna com a segunda para indicar a função que cada palavra exerce no 
texto. 
 
( 1 ) e                                                    (   ) Indica ideia contrária. 
 
( 2 ) mas                                               (   ) Indica adição de ideia.                                             
 
( 3 ) pois                                               (   ) Indica explicação. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
d) Relacione as orações a seguir utilizando uma das palavras de ligação do quadro abaixo. Depois 
explique a relação que a palavra estabelece entre as orações.    
 
 
 
 
 
   . O filme tem personagens encantadores e deliciosas canções. Muitas pessoas vão gostar de ver 

o filme. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

   . O filme vai agradar ao público. O filme tem uma mensagem positiva, de sonho. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

   . Os personagens são trapalhões. O público acha os personagens divertidos. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

   Quando produzimos um texto oral ou escrito, usamos palavras ou expressões que 

organizam as ideias no texto e estabelecem relações entre elas. Nas resenhas, as 

palavras de ligação são importantes, porque introduzem uma explicação, um argumento 

contrário, acrescentam ideias etc. 

  mas    - porque   - logo 


