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Coesão e coerência textual 

 
Apesar de 

 
Não lembro quem disse que a gente gosta de uma pessoa não por causa de, mas apesar de. Gostar daquilo 

que é gostável é fácil: gentileza, bom humor, inteligência, simpatia, tudo isso a gente tem em estoque na hora 

em que conhece uma pessoa e resolve conquistá-la. Os defeitos ficam guardadinhos nos primeiros dias e s 
então, com a convivência, vão saindo do esconderijo e revelando-se no dia a dia. Você então descobre que ele 

não é apenas gentil e doce, mas também um tremendo casca-grossa quando trata os próprios funcionários. E 
ela não é apenas segura e determinada, mas uma chorona que passa 20 dias por mês com TPM. E que ele 
ronca, e que ela diz palavrão demais, e que ele é supersticioso por bobagens, e que ela enjoa na estrada, e que 
ele não gosta de criança, e que ela não gosta de cachorro, e agora? Agora, convoquem o amor para resolver 

essa encrenca. 
MEDEIROS, M. Revista O Globo, n. 790, 12 jun. 2011 (adaptado). 

 
01.  Há elementos de coesão textual que retomam informações no texto e outros que as antecipam. Nos 

trechos, o elemento de coesão sublinhado que antecipa uma informação do texto é 
a)  “Gostar daquilo que é gostável é fácil [...]”. 
b)  “[...] tudo isso a gente tem em estoque [...]”. 
c)  “[...] na hora em que conhece uma pessoa [...]”. 

d)  “[...] resolve conquistá-la.” 
e)  “[...] para resolver essa encrenca.” 
 

Certa vez, eu jogava uma partida de sinuca, e só havia a bola sete na mesa. De modo que a mastiguei 
lentamente saboreando-lhe os bocados com prazer. Refiro-me à refeição que havia pedido ao garçom. Dei-lhe 
duas tacadas na cara. Estou me referindo à bola. Em seguida, saí montando nela e a égua, de que estou 
falando agora, chegou calmamente à fazenda de minha mãe. Fui encontrá-la morta na mesa, meu irmão 

comia-lhe uma perna com prazer e ofereceu-me um pedaço: “Obrigado”, disse eu, “já comi galinha no 
almoço”.  

Logo em seguida, chegou minha mulher e deu-me na cara. Um beijo, digo. Dei-lhe um abraço. Fazia calor. 
Daí a pouco minha camisa estava inteiramente molhada. Refiro-me a que estava na corda secando, quando 
começou a chover. Minha sogra apareceu para apanhar a camisa.  

Não tive remédio senão esmagá-la com o pé. Estou falando da barata que ia trepando na cadeira. 

Malaquias, meu primo, vivia com uma velha de oitenta anos. A velha era sua avó, esclareço. Malaquias 
tinha dezoito filhos, mas nunca se casou. Isto é, nunca se casou com uma mulher que durasse mais de um ano. 
Agora, sentado à nossa frente, Malaquias fura o coração com uma faca. Depois corta as pernas e o sangue do 
porco enche a bacia.  

Nos bons tempos passeávamos juntos. Eu tinha um carro. 

Malaquias tinha uma namorada. Um dia rolou a ribanceira. Me refiro a Malaquias. Entrou pela pretoria adentro 
arrebentando porta e parou resfolegante junto do juiz pálido de susto. Me refiro ao carro. E a Malaquias. 

FERNANDES, M. Trinta anos de mim mesmo. São Paulo: Abril Cultural, 1973.  

 
02. Nesse texto o autor reorienta o leitor no processo de leitura, usando como recurso expressões como 

“refiro-me/me refiro”, “estou me referindo”, “de que estou falando agora”, “digo”, “estou falando da”, 
“esclareço”, “isto é”. Todas elas são expressões linguísticas introdutoras de paráfrases, que servem para 
a)  confirmar. 
b)  contradizer. 

c)  destacar. 
d)  retificar. 
e)  sintetizar. 

 
“Ela é muito diva!”, gritou a moça aos amigos, com uma câmera na mão. Era a quinta edição da Campus 

Party, a feira de internet que acontece anualmente em São Paulo, na última terça-feira, 7. A diva em questão 

era a cantora de tecnobrega aby Amarantos, a “Beyoncé do Pará”. Simpática, Gaby sorriu e posou 

pacientemente para todos os cliques. Pouco depois, o rapper Emicida, palestrante ao lado da paraense e do 
também rapper MV Bill, viveria a mesma tietagem. Se cenas como essa hoje em dia fazem parte do cotidiano 
de Gaby e Emicida, ambos garantem que isso se deve à dimensão que suas carreiras tomaram através da 
internet — o sucesso na rede era justamente o assunto da palestra. Ambos vieram da periferia e são marcados 
pela disponibilização gratuita ou a preços muito baixos de seus discos, fenômeno que ampliou a audiência para 
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além dos subúrbios paraenses e paulistanos. A dupla até já realizou uma apresentação em conjunto, no Beco 

203, casa de shows localizada no Baixo Augusta, em São Paulo, frequentada por um público de classe média 
alta. 

Disponível em: www.cartacapital.com.br. Acesso em: 28 fev. 2012 (adaptado). 

 
03. As ideias apresentadas no texto estruturam-se em torno de elementos que promovem o encadeamento das 

ideias e a progressão do tema abordado. A esse respeito, identifica-se no texto em questão que 
a)  a expressão “pouco depois”, em “Pouco depois, o rapper Emicida”, indica permanência de estado de 

coisas no mundo. 
b)  o vocábulo “também”, em “e também rapper MV Bill”, retoma coesivamente a expressão “o rapper 

Emicida”. 
c)  o conectivo “se”, em “Se cenas como essa”, orienta o leitor para conclusões contrárias a uma ideia 

anteriormente apresentada. 
d)  O pronome indefinido “isso”, em “isso se deve”, marca uma remissão a ideias do texto. 
e)  as expressões “a cantora de tecnobrega Gaby Amarantos, a ‘Beyoncé do Pará'", “ambos” e “a dupla” 

formam uma cadeia coesiva por retomarem as mesmas personalidades. 

 

O senso comum é que só os seres humanos são capazes de rir. Isso não é verdade? Não. O riso básico — o 
da brincadeira, da diversão, da expressão física do riso, do movimento da face e da vocalização — nós 
compartilhamos com diversos animais. Em ratos, já foram observadas vocalizações ultrassônicas — que nós 
não somos capazes de perceber — e que eles emitem quando estão brincando de “rolar no chão”. Acontecendo 
de o cientista provocar um dano em um Local específico do cérebro rato deixa de fazer é essa vocalização e a 
brincadeira vira briga séria. Sem o riso, o outro pensa que está sendo atacado. O que nos diferencia dos 

animais é que não temos apenas esse mecanismo básico. Temos um outro mais evoluído. Os animais têm o 
senso de brincadeira, como nós, mas não têm senso de humor. O córtex, a parte superficial do cérebro deles, 
não é tão evoluído como o nosso. Temos mecanismos corticais que nos permitem, por exemplo, interpretar 
uma piada. 

Disponível em: http://globonews.globo.com. Acesso em: 31 maio 2012 (adaptado). 

 
04. A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Analisando o trecho 

“Acontecendo de o cientista provocar um dano em um local específico no cérebro”, verifica se que ele 

estabelece com a oração seguinte uma relação de 

a)  finalidade, porque os danos causados ao cérebro têm por finalidade provocar a falta de vocalização dos 
ratos. 

b)  oposição, visto que o dano causado em um local específico no cérebro é contrário à vocalização dos 
ratos. 

c)  condição, pois é preciso que se tenha lesão específica no cérebro para que não haja vocalização dos 
ratos. 

d)  consequência, uma vez que o motivo de não haver mais vocalização dos ratos é o dano causado no 
cérebro. 

e)  proporção, já que à medida que se lesiona o cérebro não é mais possível que haja vocalização dos 
ratos. 

 
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 

 
05. 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. 

 
 


