
Getmais concursos 

O texto e os mecanismos de COERÊNCIA E COESÃO 

Diferença entre Coesão e Coerência 

Coesão e coerência são pontos imprescindíveis para garantir a compreensão da 

textualidade. 

A coesão está mais diretamente ligada a elementos que ajudam a estabelecer uma ligação 

entre palavras e frases que unem as diferentes partes de um texto. 

Exemplo: 

Eu peguei um resfriado. O resfriado me deixou indisposto. 

Eu peguei um resfriado que me deixou indisposto. (coesão aplicada) 

A coerência, por sua vez, estabelece uma ligação lógica entre as ideias, de forma que 

umas complementem as outras e, juntas, garantam que o texto tenho sentido. 

Exemplo: 

Trabalho, horários a cumprir e trânsito para enfrentar. Isso sim é que são férias! 

Praia, mar e restaurantes típicos! Isso sim é que são férias! (coerência aplicada) 

Em outras palavras, a coerência está mais diretamente ligada ao significado da mensagem. 

Apesar de os dois conceitos estarem relacionados, eles são independentes, ou seja, um 

não depende do outro para existir. 

É possível, por exemplo, uma mensagem ser coesa e incoerente ou coerente e não 

apresentar coesão. Veja os casos abaixo: 

Exemplo de mensagem coesa e incoerente: 

"Aberto todos os dias, exceto sábado." 

OBS.: (A mensagem tem uma ligação harmoniosa entre as frases, porém não faz sentido: 

se existe uma exceção, então o estabelecimento não está aberto todos os dias.) 

Exemplo de mensagem coerente que não apresenta coesão: 

"Para de mexer nessa tinta. Vá já para o banheiro! Não toque em nada. Lave bem as 

mãos. Vá para o seu quarto." 

OBS.: (A mensagem é compreensível, porém não existe uma ligação harmoniosa entre as 

ideias. Faltam as ligações entre as frases para que a mensagem soe natural.) 

 

COESÃO 

Tipos de coesão 

 Os tipos de coesão ligam os argumentos de forma lógica. Quando utilizados de modo 

correto, colaboram para que todo o texto seja coeso. Veja quais são eles: 

Coesão Referencial: ocorre quando um termo faz menção a outro que está presente 

dentro do texto, buscando assim evitar a repetição.   

Na coesão referencial, lidaremos com as chamadas palavras fóricas (do grego “levar”, 

“trazer”), isto é, palavras que remetem a algum outro elemento.  

 

Remissão ENDOFÓRICA  

ENDO (DENTRO) E FORA (REFERENCIAÇÃO) = REFERENCIAÇÃO 

DENTRO. DENTRO DE QUÊ? DO TEXTO. LOGO, REMISSÃO INTRATEXTUAL. 

Essa relação semântica textual se faz com palavras referenciais. São elas: pronomes 

demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes pessoais de terceira pessoa, pronomes relativos 

ou expressões nominais equivalentes. 

A endófora se divide em duas: anáfora e catáfora. 

Anáfora é a referência a um componente anteriormente dito. Por exemplo: 

Aquele que recebe um auxílio não deve esquecê-lo, aquele que o concede jamais deve 

lembrá-lo. 

OBS.: No exemplo acima temos as palavras (pronomes) lo e o, que fazem referência ao 

termo auxílio, caso não existisse essa substituição à frase ficaria redundante. 



Catáfora é a antecipação de uma palavra, de modo que ela contribua com a ligação do 

texto, ou seja, quando a referência aponta para frente, no texto. Têm a função de sinalizar um 

termo que ainda vai aparecer no texto.  Exemplo: 

Existe algo que jamais volta: o passado. 

OBS.: Neste exemplo a palavra algo está antecipando o que virá depois, que será o 

termo passado. 

 
Remissão EXÓFORA 

EXO (FORA) E FORA (REFERENCIAÇÃO) = REFERENCIAÇÃO FORA. FORA DE 

QUÊ? DO TEXTO. LOGO, REMISSÃO EXTRATEXTUAL. 

Na interlocução, um falante (primeira pessoa: emissor, locutor, enunciador) se dirige a um ouvinte 

(segunda pessoa: receptor, interlocutor, enunciatário). Esses “agentes” da situação comunicativa 

são marcados por palavras ou expressões referenciais (fóricas).  

Exemplo:  

“Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como 

a ovelha muda perante os seus tosquiadores Ele não abriu a sua boa” (Is. 54.7). “e Rogo-te, de 

quem diz isto o profeta? De si mesmo, ou de algum outro?” (At. 8: 32-34) 

 

Verificaremos agora que a coesão pode ser feita de três formas: coesão referencial pronominal, 

coesão referencial lexical e coesão referencial por elipse. 

 

COESÃO REFERENCIAL PRONOMINAL 

Ex.: Passa o candidato que estuda. 

Nessa frase, há duas orações. Em ambas, o termo “candidato está presente. O recurso para evitar 

sua repetição foi o emprego do pronome relativo QUE em seu lugar. Repare, inclusive, que 

podemos substituir QUE por O QUAL. O pronome relativo O QUAL recebe a forma masculina 

e singular, porquanto se refere ao termo O CANDIDATO. Se o termo a que estivesse se referindo 

fosse A PESSOA, já receberia a forma A QUAL. 

 Ex:. Eu conheço os que estavam presentes.  

Nesse período, o pronome relativo QUE possui como antecedente o demonstrativo OS – que pode 

ser substituído pelo demonstrativo AQUELES. 

 É fundamental não se olvidar que pronome relativo e pronome demonstrativo nunca podem estar 

na mesma oração, sendo que o antecedente do relativo será sempre o demonstrativo, mesmo que 

este esteja combinado a uma preposição. 

Ex:. Os alunos devem confiar no que nós ensinamos. 

Nesse período, NO é a contração da preposição EM com o pronome demonstrativo O (aquilo), 

podendo ser substituído por NAQUILO. Em tal situação, o antecedente do relativo QUE é 

somente o demonstrativo O que deve ser separado da preposição EM. 

Ex.: Eu me referi ao que ele disse. 

AO é a combinação da preposição A com o demonstrativo O, que pode ser substituído pelo 

demonstrativo ÀQUILO. Inclusive, caso se substitua AO por ÀQUILO, o demonstrativo 

ÀQUILO deve ocorrer com acento grave, justamente por se estar fazendo a combinação A + 

AQUILO. No entanto, o antecedente do relativo é apenas o demonstrativo já desmembrado da 

preposição. Sendo assim, o antecedente do QUE é somente o demonstrativo O. 

Ex.: João e Maria eram excelentes alunos. Esta passou no concurso para a receita e aquele 

para o Instituto Rio Branco. 

O pronome demonstrativo ESTA refere-se ao termo mais próximo (Maria); já o demonstrativo 

AQUELE tem como antecedente o termo mais remoto (João). 

Ex.: Perguntaram se eu entreguei o material, mas não o fiz. 

O pronome demonstrativo O – que pode ser substituído por ISSO – refere-se ao fato – A oração 

– de “eu entregar o material”. Eu não o (entregar o material) fiz. Eu não fiz isso (entregar o 

material). 

Ex.: Procurei o livro de Contabilidade sugerido, mas não o encontrei. 

O pronome pessoal oblíquo O refere-se ao termo “o livro de Contabilidade”. Não encontrei o livro 

de Contabilidade. 



Ex.: Zico foi o meu maior ídolo. Ele iniciou a carreira quando eu comecei a acompanhar 

futebol. 

O pronome pessoal reto ELE refere-se a Zico. 

Obs.: Em todas as situações apresentadas, o elemento coesivo possuía valor anafórico, ou seja, é 

justamente a capacidade de fazer referência ou representar termos antecedentes expostos no 

contexto. Todavia, há também o emprego de termos com valor catafórico, que anunciam termos 

apresentados posteriormente no texto. 

Ex.: Só direi estas palavras: não se atrase. 

Repare que o termo ESTAS PALAVRAS refere-se a oração que vem a seguir – NÃO SE 

ATRASE. 

Ex.: Ele nunca nos falta, quando precisamos. Deus é único. 

O pronome ELE refere-se ao termo DEUS inserido posteriormente no texto. 

Obs.: Há também os elementos de caráter dêitico (dêixis), que expressam situações externas ao 

texto. São referências de tempo, lugar e pessoa relacionadas geralmente com a época ou com o 

local em que o texto foi redigido ou falado. Termos como AMANHÃ, ONTEM, AQUI, LÁ… 

expressam relações de dêixis. 

Ex.: Ocorreu ontem (dia anterior a confecção do texto) uma grande manifestação. 

Ex.: Aqui (local onde o autor está escrevendo o texto) chove muito. 

Ex.: Este livro (o livro está próximo do emissor da mensagem) é muito interessante. 

Ex.: Esse livro (o livro está próximo do receptor da mensagem) é muito interessante. 

Ex.: Aquele livro (o livro está próximo do terceiro – de quem se fala) é muito interessante. 

 

Exercícios 

 

Considere o texto abaixo para responder a questão  

De teor histórico-filosófico, os livros de M. Foucault investigam, em determinadas sociedades e 

em determinados períodos, quais os modos efetivos e historicamente variáveis de produção de 

verdade. Uma consideração que se estende para a sociedade moderna, a partir das suas 

instituições, diz respeito ao que podemos identificar como o traço fundamental, comum a todas 

elas e que, certamente, é aplicável a toda sociedade. Trata-se do princípio da visibilidade. A um 

tempo global e individualizante, a visibilidade constitui uma espécie de princípio de conjunto. À 

primeira vista sinal de transparência e de revelação da verdade, pode-se contudo questionar se o 

gesto de mostrar-se, de deixar-se ver, significaria uma postura despojada de desvelamento da 

verdade de cada um ou se o desnudamento de si mesmo não seria uma injunção, se a exposição 

de si não encobriria uma certa imposição decorrente das regras que regem nosso modo de 

produção da verdade. 

Acrescentemos que a investigação que quer melhor compreender nossa época não pretende 

apenas situá-la pela sua diferença com o que a precede, mas também, e sobretudo, instigar 

mudanças que, a partir e do interior do nosso presente, possam inaugurar perspectivas outras na 

direção do que está por vir. (Salma T. Muchail, A produção da verdade. Filosofia especial, n. 08, 

p. 7, com adaptações) 

 

 No desenvolvimento do texto, a função do pronome relativo QUE é: 

a) na linha 4, retomar “instituições”(l.4); 

b) na linha 14, retomar “o”(l.13 – primeira ocorrência); 

c) na linha 11, retomar “imposição”(l.12); 

d) na linha 5, retomar “todas elas”(l.5); 

e) na linha 15, retomar “perspectivas” (l.16). 

 

Leia o texto abaixo para responder a questão  

A segunda metade dos anos 1990 foi caracterizada por crises nos países emergentes: 

México, Rússia, Brasil e Argentina. Em todos os casos, os países recorreram ao 

Fundo Monetário Internacional (FMI) para resolver seus problemas de 

endividamento externo e tiveram que se submeter a rigorosos programas de ajuste 

fiscal (redução de gastos públicos e aumento de impostos) e das contas externas 



exigidos pela organização. Após o período de retração do nível de atividade e 

aumento do desemprego, durante o qual a relação dívida/PIB e os déficits fiscais se 

acomodaram em níveis compatíveis com a capacidade de financiamento, todos os 

países, a exceção da Argentina, entraram em trajetória de crescimento, com 

estabilidade de preços. Como os fundamentos fiscais e monetários destes países 

estavam fortes, com equilíbrio fiscal, relação dívida/PIB e inflação sob controle, seus 

governos e bancos centrais puderam adotar políticas fiscais, monetárias, de crédito 

mais frouxas, que reverteram a trajetória de queda já no segundo trimestre de 2009. 

(José Márcio Camargo, Tragédia grega. Istoé, 10/02/2010, com adaptações)  

 

Assinale a opção em que os três termos remetem, por coesão textual, ao mesmo referente. 

a) “países emergentes”(l.1 e 2) – “os países”(l.2) – “se”(l.4) 

b ) “todos os casos”(l.2) – “problemas de endividamento externo”(l.2 e 3) – “seus”(l.12) 

c) “Fundo Monetário internacional”(l.2 e 3) – “seus”(l.4) – “organização”(l.7) 

d) “desemprego”(l.7) – “o qual”(l.7) – “se”(l.8) 

e) “equilíbrio fiscal”(l.11) – “políticas…de crédito”(l.12 e 13) – “que”(l.13) 

 

Questão  

Segundo o Ministério da Saúde, em janeiro de 2003 havia 51.760 pessoas na lista de espera para 

transplante. Dado o tamanho do país – e, infelizmente, o grau de violência – seria de se esperar 

que o auxílio viesse rápido. De certa forma, a população está mais sensibilizada para o problema. 

O número de doações cresce desde 1997. De lá até o ano passado, saltamos de 3.932 para 8.031 

transplantes realizados. 

Entre as alternativas abaixo, aquela que apresenta um termo 

sublinhado de valor dêitico: 

a) “seria de se esperar que o auxílio viesse rápido”; 

b) “a população está mais sensibilizada para o problema”; 

c) “De lá até o ano passado…”; 

d) “De lá até o ano passado”; 

e) “mas precisa fazer mais”. 

 

COESÃO REFERENCIAL LEXICAL 

 

É a coesão que se estabelece pela conexão dos sentidos dos termos envolvidos no texto, assim, 

esse tipo de coesão se dá pelas relações de sinonímia, antonímia, hiperonímia e hiponímia. 

 

Sinonímia, antonímia, hiperonímia e hiponímia 

 

Precisamos ter em mente que, apesar de alguns termos possuírem seus sinônimos e 

antônimos facilmente identificáveis como acontece em ‘bonito x belo’ e ‘feio e belo’, muitas das 

vezes, as provas de concursos trabalham com sinônimos e antônimos que se adéquam ao contexto 

em que os termos estão inseridos. Por isso, precisamos saber identificar determinado vocábulo no 

texto e não apenas substituí-lo como um sinônimo ou antônimo. Por exemplo, é natural que 

consideremos que o vocábulo ‘velho’ seja um antônimo perfeito para ‘novo’, por isso, podemos 

entender que o antônimo de ‘encontrei um homem velho’ é ‘encontrei um homem novo’. Por 

outro lado, se temos a situação ‘não coma o pão que está velho’, utilizaríamos como antônimo o 

vocábulo ‘fresco’ em ‘hoje comprei um pão fresco’. Percebemos assim que os vocábulos devem 

ser utilizados de forma adequada ao contexto em que se inserem, pois, se na primeira situação, 

nós utilizássemos o termo ‘fresco’ em vez de ‘novo’, não estaríamos apresentando um antônimo 

apropriado Ã situação. A sinonímia nos textos acontece nas relações de hiperonímia e de 

hiponímia. 

Vejamos os vocábulos a seguir:  

 

                CACHORRO - HIPÔNIMO 

 



CÃO 

  

                ANIMAL – HIPERÔNIMO 

 

Observe que tanto ‘cachorro’ quanto ‘animal’ são termos que funcionam como sinônimos do 

termo ‘cão’, entretanto, ‘cachorro’ substitui ‘cão’ de forma mais específica do que o termo 

‘animal’, que poderia substituir outros bichos como gato, pássaro e peixe. Assim, podemos 

concluir que hiperônimos são termos que substituem de forma mais genérica vocábulos que estão 

no mesmo campo semântico, enquanto que os hipônimos substituem de forma mais específica. 

Dessa forma, podemos concluir que o hiperônimo contém as características genéricas de uma 

determinada classe (por exemplo, matéria); o hipônimo é um elemento específico que comunga 

dessas características genéricas, sem deixar de possuir os seus próprios traços diferenciadores 

(por exemplo, Português, Matemática, Geografia são hipônimos de matéria).  

Veja outros exemplos: 

 

HIPERÔNIMOS HIPERÔNIMOS 

Animal Gato, cachorro, papagaio 

Louça Garfo, colher, faca 

Profissional Professor, engenheiro, motorista 

Esporte  Futebol, vôlei, basquete 

 

Além das possibilidades de substituição acima, devemos considerar a coesão estabelecida 

por meio das perífrases. As expressões também servem para substituir termos antecedentes, mas 

não são de fato sinônimos perfeitos, como, por exemplo, no trecho: 

Ex.: Silvano Eustáquio é o melhor presidente que um time poderia ter. O presidente do 

Palmeiras, Silvano Eustáquio, afirmou que o time tem todas as condições para ganhar o 

campeonato. 

O nome próprio ‘Silvano Eustáquio’ foi substituído por ‘presidente do Palmeiras’ possibilitando 

a não repetição do termo e, principalmente, mantendo a coesão textual harmônica. O mesmo 

processo pode ser observado no exemplo abaixo: 

Ex.: Castro Alves é autor de uma vastíssima obra literária. Não é por acaso que o “Poeta dos 

Escravos” é considerado o mais importante da geração a qual representou. 

A expressão ‘Poeta dos escravos’ serve para substituir o nome ‘Castro Alves’, isso 

evita que o nome seja repetido e garante a manutenção da coesão textual. 

 

COESÃO REFERENCIAL POR ELIPSE 

A coesão também pode ser realizada por elipse. Elipse é um tipo de figura de linguagem 

que permite a supressão de um termo facilmente subentendido no texto. Vejamos: 

Ex.: As crianças nunca se cansam. Brincam o dia inteiro e saem a toda hora. 

Ex.: Os bandidos sempre quando são presos fazem cara de santo. Depois que a situação piora 

ficam implorando por perdão. 

Ex.: Nós íamos conseguir o que desejávamos, mas perdemos por não termos paciência. 

Note que antes dos verbos destacados o sujeito foi omitido, mas pode ser facilmente identificado 

uma vez que já foi expresso anteriormente. 

 

Questão  

“… Evite ingerir o medicamento juntamente com alimentos (…) Evite 

também ingerir álcool durante o tratamento, pois o uso de XXXXXX com 

álcool é tóxico para o fígado..” 

O emprego da palavra “medicamento” em substituição a “XXXXXX” 

constitui caso de: 

a) sinonímia; 

b) hiponímia; 

c) antonímia; 

d) hiperonímia. 



 

COESÃO SEQUENCIAL 

Ocorre quando se usam conjunções, locuções conjuntivas, preposições, locuções 

prepositivas ou pronomes relativos que normalmente conectam orações ou períodos, dentro do 

texto, dando sequência à leitura, estabelecendo determinadas relações de sentido e concatenando 

as ideias dentro dele, orações ou períodos, estabelecendo entre eles uma relação de sentido.  

Torna-se imperioso esclarecer que esse tipo de coesão não tem como escopo retomar ou 

representar termos antecedentes, mas, sim, ligar a construção anterior a seguinte, estabelecendo 

entre elas uma relação de sentido. Quando uma oração é introduzida pela conjunção 

ENTRETANTO, já se sabe que o fragmento está em oposição a algo citado anteriormente. Ao 

observar a presença da conjunção ENQUANTO, já se imagina que dois fatos estão acontecendo 

simultaneamente. A ocorrência do conector JÁ QUE sugere que a ideia introduzida indicará uma 

causa para um fato anteriormente relatado. Já o conector PORTANTO indica que a oração em 

que ocorre é uma conclusão para algo citado anteriormente. 

 

Exemplos: 

Ele estava doente, entretanto não faltou ao trabalho. 

Todos prestavam atenção, enquanto João falava. 

Já que estão todos presentes, podemos começar a aula. 

Pedro faltou ao trabalho, portanto deve estar doente.  

– Eu me esforcei muito e fiz grande investimento na minha carreira inicial, mas nada saiu como 

eu esperava ou como deveria ser, porque, afinal, esse não era meu destino. Por isso hoje decidi 

fazer faculdade, a qual me fez muito feliz. Finalmente encontrei minha vocação para obter 

sucesso profissional. Em virtude disso, posso dizer que estou realmente realizado.  

Note que todos os termos destacados “jogam” o leitor para a frente na leitura, pois tais conectores 

(ou conectivos) servem para, além de introduzir argumentos, dar progressão ao texto. 

 

Alguns termos responsáveis pela coesão sequencial nos textos:  

Adição/inclusão - Além disso; também; vale lembrar; pois; outrossim; agora; de modo geral; por 

iguais razões; inclusive; até; é certo que; é inegável; em outras palavras; além desse fator...  

Oposição - Embora; não obstante; entretanto; mas; no entanto; porém; ao contrário; 

diferentemente; por outro lado...  

Afirmação/igualdade - Felizmente; infelizmente; obviamente; na verdade; realmente; de igual 

forma; do mesmo modo que; nesse sentido; semelhantemente... 

Exclusão - Somente; só; sequer; senão; exceto; excluindo; tão somente; apenas... 

Enumeração - Em primeiro lugar; a princípio... 

Explicação - Como se nota; com efeito; como vimos; portanto; pois; é óbvio que; isto é; por 

exemplo; a saber; de fato; aliás... 

Conclusão - Em suma; por conseguinte; em última análise; por fim; concluindo; finalmente; por 

tudo isso; em síntese, posto isso; assim; consequentemente... 

Continuação - Em seguida; depois; no geral; em termos gerais; por sua vez; outrossim... 

 

COESÃO RECORRENCIAL 

Ocorre quando se usa a repetição (reiteração) de vocábulos, o paralelismo sintático 

(repetição de estrutura sintática semelhante) e a paráfrase (repetição de conteúdo semântico 

semelhante, introduzido por ou seja, isto é, quer dizer...) 

– “Uma em cada sete pessoas no mundo vai para a cama com fome, na maioria mulheres e 

crianças”, disse a diretora da representação do PAM em Genebra (Suíça), Lauren Landis, no 

seminário intitulado Lutar Juntos Contra a Fome. “A fome mata anualmente mais pessoas do 

que o vírus que transmite a Aids, a malária e a tuberculose”, acrescentou. (repetição enfática) 

– Bom mesmo é passar no concurso, ganhar bem e ser feliz. (paralelismo) 

– Ela não compareceu à prova, ou seja, perdeu a chance. (paráfrase) 

 

Obs.: Dos três, o mais comum é o recurso do paralelismo sintático. 

  



O que é coerência? 

O conceito permite estabelecer relação lógica das ideias por meio da argumentação. Já 

percebeu o quanto um texto redundante e contraditório dá a impressão de não concluir as ideias? 

Isso acontece porque sua construção o deixa incoerente, sem a clareza do discurso de forma a 

deixá-lo sem fluência. 

CONHECIMENTO DE TEMÁTICA 

Suponha que um parágrafo esteja falando sobre educação brasileira... 

O investimento na educação brasileira precisa ser levado a sério, pois há jovens mentes brilhantes 

apenas esperando ser lapidadas a fim de produzir arte e novas tecnologias em benefício de toda a 

sociedade.  

Faria sentido continuar assim? 

Por isso, o governo continuará desenvolvendo projetos relativos ao esporte, afinal, nosso país vem 

sendo considerado um dos grandes polos esportivos. 

É claro que não... afinal, o contexto (o primeiro período) não mantém harmonia de sentido 

com a segunda parte do texto. 

 

CONHECIEMNTO DE MUNDO 

Suponha que um parágrafo esteja falando sobre os oceanos... 

Quase três quartos da superfície terrestre são cobertos pelos oceanos. 

Faria sentido dar continuidade ao texto assim? 

Dentre eles, o maior de todos, o Pacífico, banha grande parte do território brasileiro. 

É claro que não... afinal, nosso conhecimento de mundo nos diz que tal oceano não banha o 

Brasil, mas sim o Atlântico. 

 

MECANISMOS GRAMATICAIS E SEMÂNTICOS DA LÍNGUA 

É preciso tomar cuidado com certas palavras da língua, como sinônimos e parônimos, 

pois, em alguns contextos, pode haver certa confusão no uso, gerando incoerência. Veja um 

exemplo de mau uso na escolha vocabular: 

O sobrepeso é mais do que um problema com a aparência, é um perigo real para a saúde, haja 

vista os milhares de mortes relacionadas a ele. A questão é tão grave que muitos médicos, 

nutricionistas e professores de educação física militam contra o sobrepeso, alertando que ele 

provoca a diabetes tipo 2, doenças cardíacas, pressão alta, infarto e certos cânceres. 

Percebeu que o autor quis dizer obesidade, mas usou sobrepeso? Sobrepeso é apenas o peso acima 

do ideal, levando-se em conta sexo, altura, idade etc. Obesidade é um excesso de gordura 

acumulada em todo o corpo que representa uma porcentagem muito maior em relação à massa 

magra. Em outras palavras, o sobrepeso representa apenas um risco do indivíduo tornar-se obeso. 

Ponto. Já a obesidade traz prejuízos à saúde. 

 

PRINCÍPIO DA NÃO CONTRADIÇÃO:  

Em um texto não se pode ter situações ou ideias que se contradizem entre si, ou seja, que 

quebram a lógica. 

PRINCÍPIO DA NÃO TAUTOLOGIA: 

 Tautologia é um vício de linguagem que consiste n a repetição de alguma ideia, 

utilizando palavras diferentes. Um texto coerente precisa transmitir alguma informação, mas 

quando há repetição excessiva de palavras ou termos, o texto corre o risco de não conseguir 

transmitir a informação. Caso ele não construa uma informação ou mensagem completa, então ele 

será incoerente 

PRINCÍPIO DA RELEVÂNCIA:  

Fragmentos de textos que falam de assuntos diferentes, e que não se relacionam entre si, acabam 

tornando o texto incoerente, mesmo que suas partes contenham certa coerência individual. Sendo 

assim, a representação de ideias ou fatos não relacionados entre si, fere o princípio da relevância, 

e trazem incoerência ao texto. 

 



COERÊNCIA NARRATIVA 

Há coerência narrativa quando um texto narrativo apresenta harmonia e logicidade entre 

as partes que o compõem. 

A partir desse conceito, veja dois exemplos de fácil percepção: 

Incoerência: Assim que Manuela chegou à estação de trem, deu-se conta de que havia esquecido 

o objeto mais importante de sua vida até então, a foto de seu amor. Por isso, pegou o trem e 

partiu. 

Coerência: Assim que Manuela chegou à estação de trem, deu-se conta de que havia esquecido 

o objeto mais importante de sua vida até então, a foto de seu amor. Por isso, retornou a sua casa, 

fazendo em seguida o trajeto de volta para pegar o trem. 

Raciocínio simples: se a personagem tinha como objeto mais precioso a foto de seu amor, não 

poderia ter partido sem ela. 

 

 

COERÊNCIA ARGUMENTATIVA 

Há coerência argumentativa quando um texto dissertativo apresenta harmonia e 

logicidade entre as partes que o compõem, normalmente entre os argumentos e a tese. 

A partir desse conceito, veja dois exemplos de fácil percepção: 

Incoerência: Doença que mais mata no país e que costuma ser associada a pacientes idosos, o 

acidente vascular cerebral (AVC) também atinge jovens. Por isso aqueles precisam investir nos 

exercícios físicos e na boa alimentação, mas não estes. 

Coerência: Doença que mais mata no país e que costuma ser associada a pacientes idosos, o 

acidente vascular cerebral (AVC) também atinge jovens. Por isso ambos os grupos etários 

precisam investir nos exercícios físicos e na boa alimentação. 

Raciocínio simples: independentemente de o AVC matar mais idosos que jovens, ambos precisam 

se preocupar com a saúde. 

 

COERÊNCIA FIGURATIVA 

Há coerência figurativa quando um texto, normalmente narrativo-descritivo, apresenta 

harmonia e logicidade entre as partes que o compõem – o assunto tratado e as figuras usadas para 

ilustrá-lo. 

A partir desse conceito, veja dois exemplos de fácil percepção: 

Incoerência: Todo o velório foi profundamente triste, pois Laureliano era uma pessoa notável e 

assaz virtuosa. Pessoas contavam piadas, bebiam, comiam, dançavam, gargalhavam e se 

beijavam, como se o mundo estivesse acabando. O morto foi ignorado por completo. 

Coerência: Todo o velório foi profundamente triste, pois Laureliano era uma pessoa notável e 

assaz virtuosa. Não havia piadas, nada se bebia, nada se comia, não havia dança, só choro; os 

beijos eram de condolências, o mundo havia acabado ali, pois o morto era o centro de todas as 

atenções. 

Raciocínio simples: se o morto é uma pessoa notável e assaz virtuosa, a expectativa é de que as 

pessoas deem total atenção a ele. Por estarem em um velório, as pessoas têm de comportar-se 

conforme a ocasião. 

 

COERÊNCIA TEMPORAL 

Há coerência temporal quando um texto, normalmente dissertativo ou narrativo, 

apresenta harmonia e logicidade temporal entre as partes que o compõem, respeitando-se as leis 

da sucessividade dos eventos. Vejamos: 

 

Quando a professora entrou, o menino já tinha posto o sapo na bolsa de seu colega e estava 

sentado tranquilamente no seu lugar. A mestra pegou-o em flagrante, bem no instante em que ele 

colocava o sapo na bolsa do colega. 

Se ele já tinha posto o sapo na bolsa antes de ela entrar, não faz sentido algum dizer que ela o 

pegou no momento em que ele fazia isso. 

 

 



COERÊNCIA DE REGISTRO 

Há coerência de registro ou coerência no nível de linguagem quando um texto 

apresenta apenas um registro. Quando há mais de um registro no mesmo texto, normalmente o 

formal e o informal, ocorre uma incoerência. 

A partir desse conceito, veja dois exemplos de fácil percepção: 

Incoerência: “Cada descoberta científica é uma pequena história de aventura. Nas publicações 

científicas, o relato dessas paradas está encoberto por uma porrada de termos técnicos, descrição 

de métodos e um cuidado paranoico com a precisão da linguagem. O resultado é que o sabor da 

aventura se perde em um texto difícil pra dedéu.” (Fernando Reinach) 

Coerência: “Cada descoberta científica é uma pequena história de aventura. Nas publicações 

científicas, o relato dessas aventuras está encoberto por uma infinidade de termos técnicos, 

descrição de métodos e um cuidado paranoico com a precisão da linguagem. O resultado é que o 

sabor da aventura se perde em um texto quase incompreensível” (Fernando Reinach) 

Observe que há incoerência no primeiro fragmento porque há mistura de linguagem sóbria, formal 

com linguagem chula, vulgar. Para haver coerência, é preciso manter uma uniformidade no 

registro linguístico. 

 

O QUE CAI MAIS NA PROVA? 

Hoje as provas têm abordado muito a questão do valor coesivo dos pronomes. Eles têm o papel 

de recuperar ou fazer referência a termos dentro do texto (coesão endofórica –anafórica, que 

substitui termo ou ideia anterior – ou catafórica, que refere-se a um termo ou ideia posterior). 

Os termos, expressões, ideias inteiras retomadas ou antecipadas por um pronome são chamados 

de referentes. Normalmente os pronomes são usados com tais funções para evitar a repetição 

viciosa no texto. 

Portanto, estude coesão referencial e sequencial muito bem. 

 

 

QUESTÕES DE CONCURSOS 

 

Questão 1 

É impossível colocar em série exata os fatos da infância porque há aqueles que já acontecem 

permanentes, que vêm para ficar e doer, que nunca mais são esquecidos, que são sempre trazidos 

tempo afora, como se fossem d’agora. É a carga. Há os outros, miúdos fatos, incolores e quase 

sem som – que mal se deram, a memória os atira nos abismos do esquecimento. Mesmo próximos 

eles viram logo passado remoto. Surgem às vezes, na lembrança, como se fossem uma 

incongruência. Só aparentemente sem razão, porque não há associação de ideias que seja 

ilógica. O que assim parece, em verdade, liga-se e harmoniza-se no subconsciente pelas raízes 

subterrâneas – raízes lógicas! – de que emergem os pequenos caules isolados – aparentemente 

ilógicos! só aparentemente! – às vezes chegados à memória vindos do esquecimento, que é outra 

função ativa dessa mesma memória. (Pedro Nava, Baú de Ossos) 

Considerando-se as relações de coesão do texto, assinale a opção em que o 2º elemento faz 

referência ao 1º: 

a) os fatos da infância – aqueles; 

b) tempo afora – d’agora; 

c) carga – os outros; 

d) carga – miúdos fatos; 

e) abismos do esquecimento – eles. 

 

Questão 2 

“As drogas medicinais ou ‘drogas da virtude’, prescritas pelos físicos, odontólogos e médicos 

homeopatas ou alopatas eram manipuladas por boticários, que importavam remédios europeus e 

usavam produtos nativos em sua formulação.” 



No texto há um conjunto de elementos que se prendem a termos anteriores a fim de produzir 

coesão (ligações formais e semânticas) entre esses elementos. A indicação INCORRETA de um 

desses termos é: 

a) o pronome possessivo sua tem como referente “remédios europeus”; 

b) o particípio prescritas refere-se às duas espécies de drogas mencionadas antes; 

c) o conectivo por une a forma verbal eram manipuladas a seu agente; 

d) a forma verbal usavam repete o mesmo sujeito de importavam; 

e) o pronome relativo que refere-se a boticários. 

 

Questão 3 

Fragmento de texto 

“Nesta altura do campeonato já dá para dizer que todos concordam com a importância de deixar 

um planeta melhor para os nossos filhos. E que, exatamente por isso, a sustentabilidade é uma 

questão importante dos nossos tempos. O fato de termos atingido esse consenso, porém, não é 

motivo para a humanidade bater no peito e acreditar que deu um passo à frente. (...)” 

 

Tendo em vista a importância e função dos elementos de coesão textual, o termo destacado em 

“E que, exatamente por isso, a sustentabilidade é uma questão importante dos nossos tempos.” 

refere-se: 

a) ao futuro das novas gerações; 

b) aos atos inconsequentes contra o meio ambiente; 

c) à importância da sustentabilidade em nossos tempos; 

d) à opinião em comum que todos possuem a respeito dos filhos; 

e) ao fato de que é importante deixar um planeta melhor para as próximas gerações. 

 

Questão 4 

Assinale a opção que, ao preencher a lacuna do parágrafo, provoca erro gramatical e/ou 

incoerência na argumentação do texto. 

A inflação, que deveria voltar a ser um problema só no ano que vem, vai causar preocupação no 

curto prazo._____________________________, mais uma vez a taxa vai ficar acima do centro, 

ainda que permaneça dentro da margem de segurança. A alta foi pequena, mas dá uma ideia do 

pessimismo que anda dominando os mercados. 

a) A serem confirmadas as expectativas do mercado. 

b) Apesar de confirmá-las as expectativas do mercado. 

c) Se a expectativa do mercado se confirmar. 

d) Confirmando-se as expectativas do mercado. 

e) Caso sejam confirmadas as expectativas de mercado. 

 

Questão 5 

“Sempre se soube que um dos principais entraves ao crescimento do Brasil é o gargalo 

educacional. Novas pesquisas, porém, revelam que o problema é muito mais grave do que se 

supunha. A mais recente, elaborada pelo Instituto Paulo Montenegro e pela ONG Ação Educativa, 

mostrou que 38% dos estudantes do ensino superior no país simplesmente “não dominam 

habilidades básicas de leitura e escrita”. O Indicador de Analfabetismo Funcional, que resulta 

desse trabalho, não mede capacidades complexas.” 

A expressão “desse trabalho” é um recurso de coesão que retoma a informação anterior: 

“Indicador de Analfabetismo Funcional”. 

( ) CERTO 

( ) ERRADO 


