
1º ano Ensino Médio 

 

Orientações para estudos do segundo trimestre. 

 

Elementos de Coesão. 

Coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal 

definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases e os parágrafos estão 

entrelaçados, um dando continuidade ao outro. 

Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. 

 

Prioridade, Relevância Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes 
de tudo, em princípio, principalmente, 
primordialmente, sobretudo, a priori 
(itálico), a posteriori (itálico) 

Tempo (Frequência, Duração, Ordem, 
Sucessão, Anterioridade, Posterioridade) 

Então, enfim, logo, logo depois, 
imediatamente, logo após, a princípio, no 
momento em que, pouco antes, pouco 
depois, anteriormente, posteriormente, em 
seguida, afinal, por fim, agora, atualmente, 
hoje, frequentemente, constantemente, 
eventualmente, às vezes, por vezes, 
ocasionalmente, sempre, raramente, não 
raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, 
nesse ínterim, enquanto, quando, desde 
que, sempre que, assim que, cada vez que, 
já, mal, nem bem 

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, tal qual, tal quanto, como, assim como, 
como se, bem como 

Condição, hipótese Se, acaso, eventualmente, salvo se, exceto 
se, contanto que, com tal que, caso, a não 
ser que, a menos que, sem que, suposto 
que, desde que, eventualmente, etc. 

Adição, continuação Além disso, (a)demais, mas também, 
outrossim, ainda mais, por outro lado, 
também, e, nem, não só... mas também, não 
apenas... como também, não só... bem 
como, e, além de, ainda 

Certeza, ênfase Decerto, 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, ou seja, ou 
melhor, aliás, ou antes, vale dizer 

Propósito, intenção, finalidade Com o fim de, a fim de, com o propósito de, 
para que, a fim de que, com o intuito de, 
com o objetivo de, para 

Lugar, proximidade, distância Perto de, próximo a ou de, junto a ou de, 
fora, mais adiante, além, lá, ali, algumas 
preposições e os pronomes demonstrativos 

Conclusão, resumo, recapitulação Em suma, em síntese, enfim, em resumo, 
portanto, assim, dessa forma, dessa 
maneira, logo, por isso, por consequência, 
assim, desse modo 

Causa e consequência, explicação Por consequência, por conseguinte, como 
resultado, por isso, por causa de, em virtude 
de, assim, de fato, com efeito, tão (tanto, 
tamanho)... que, porque, porquanto, pois, já 
que, uma vez que, visto que, como 
(=porque), portanto, logo, que (=porque), de 
tal sorte que, de tal forma que, visto que, 
dado que, como, devido a, em virtude de, 
tendo em vista isso, face a isto 

Contraste, oposição, restrição, ressalva, 
concessão 

Pelo contrário, em contraste com, salvo, 
exceto, porém, menos, mas, contudo, 
todavia, entretanto, no entanto, embora, 
apesar de, ainda que, mesmo que, por 
menos que, a menos que, a não ser que, em 
contrapartida, enquanto, ao passo que, por 
outro lado, sob outro ângulo, apesar de, a 
despeito de, porém, sob outro ponto de 
vista, de outro modo, por outro lado, em 
desacordo com 

Alternativa Ou... ou, ora... ora, quer... quer, seja ... seja, 
já... já, nem... nem 

Negação Não, absolutamente, tampouco, de modo 
algum, nunca 

Afirmação Sim, certamente, efetivamente, realmente, 
seguramente, indubitavelmente, 
inquestionavelmente, sem dúvida, decerto, 
por certo, com certeza 

Modo Bem, mal, assim, depressa, devagar, como, 
alerta, melhor (mais bem), pior (mais mal), 
às pressas, à toa, às escuras, à vontade, de 
mansinho, em silêncio, em coro, face a face, 
às cegas, a pé, a cavalo, de carro, às 
escondidas, às tontas, ao acaso, de cor, de 



improviso, de propósito, de viva voz, de uma 
assentada, de soslaio, passo a passo, cara a 
cara, etc. Também exprime modo a maioria 
dos advérbios terminados em mente: 
suavemente, corajosamente 

Referência A, ante, após, até, com, contra, de, desde, 
em, entre, para, perante, por, sem, sob, 
sobre, trás, além de, antes de, antes de, 
aquém de, até a, dentro em, dentro de, 
depois de, fora de, ao modo de, à maneira 
de, junto de, junto a, devido a, em virtude 
de, graças a, a par de 

Intensidade Muito, pouco, assaz, bastante, deveras, 
menos, tão, tanto, demasiado, mais, 
demasiadamente, meio, todo, 
completamente, profundamente, 
excessivamente, extremamente, demais, 
nada (Isto não é nada fácil), ligeiramente, 
levemente, que (Que fácil é este exercício!), 
quão, como (Como cantam!), quanto, bem, 
mal, quase 

Inclusão Até, inclusive, mesmo, também, ainda, 
ademais, além disso, de mais a mais 

Exclusão Apenas, salvo, senão, só, somente, exclusive, 
menos, exceto, fora, tirante 

 

 

Estudo das diferentes provas de redação nos vestibulares; Modelo ENEM. 

 

Os critérios para avaliação da prova de redação ENEM são a cada edição mais rigorosos e 

avaliam as seguintes competências: 

 Domínio da norma padrão da língua portuguesa; 

 Compreensão da proposta de redação; 

 Seleção e organização das informações; 

 Demonstração de conhecimento da língua necessária para argumentação do texto; 

 Elaboração de uma proposta de solução para os problemas abordados, respeitando os 

valores e considerando as diversidades socioculturais.   

É importante que o candidato se atente ao tema, pois é um fator decisivo para obter anulação 

da prova ou tê-la zerada, veja os sete motivos pelo qual o participante pode ter nota zero na 

prova de redação do ENEM 2016: 

 

 Fuga total ao tema; 

 Não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa; 



 Texto com até sete linhas; 

 Impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação, ou parte do texto 

deliberadamente desconectada ao tema proposto; 

 Desrespeito aos direitos humanos; 

 Redação em branco, mesmo com texto em rascunhos; 

 Cópia do texto motivador. 

 

 

 

 

Proposta de redação. Estude e tente utilizar alguns dos elementos coesivos da 

tabela. Escreva a redação com base nos parâmetros do ENEM. Releia seu texto e 

tente fazer uma autocorreção.  

 

 

 

 

Instrução: Leia atentamente aos textos que seguem para nortear suas reflexões sobre o tema.  

 

Texto I 

 

 



Los Angeles, 5 de agosto de 1984. Sob forte calor, é disputada a primeira maratona olímpica 

feminina, após quase 90 anos de exclusão e discriminação -a prova masculina foi criada nos 

primeiros Jogos modernos, em 1896. 

Ao longo dos anos 1970, cresceu o movimento para a inclusão das mulheres na mais longa e 

extenuante prova do atletismo. As maratonas de Boston e Nova York tinham presença 

feminina. Na Europa, surgiram provas exclusivamente para mulheres. 

Em 1981, o COI aprovou a inclusão da maratona feminina nos Jogos. A primeira edição seria 

nos Estados Unidos, três anos depois. 

Às 8h do dia 5 de agosto, 50 mulheres de 28 países largaram da pista de atletismo do Santa 

Monica City College, passando pela autoestrada de Los Angeles e chegando ao Memorial 

Coliseum, o estádio olímpico. 

A vencedora foi a norte-americana Joan Benoit Samuelson (2h24min52); a brasileira Eleonora 

Mendonça, única representante do país, foi a última (2h52min19). Seis não completaram a 

prova. 

A imagem que ficou, porém, foi a do esforço desesperado da suíça Gabriele Andersen, que 

entrou no estádio com o corpo em petição de miséria. Desidratada e sofrendo cãibras, mal 

conseguia controlar os movimentos. Mesmo assim, torta e quase desmaiando, completou a 

prova. Levou cerca de cinco minutos para percorrer a última volta e fechou em 2h48min42, o 

que lhe valeu o 37º lugar. 

(...) 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2014/08/1495014-maratonista-suica-relembra-

chegada-epica-em-los-angeles-1984.shtml. Acesso em 10/06/2016. 

 

Texto II 

 

(...) 

No mundo não-esportivo, o lema "o importante é competir" se aplica aos espertos. Ser 

competitivo no trabalho, na escola, no videogame e no trânsito é ser moderno e antenado. O 

"certo" é medir forças o tempo todo, ou você "não chega a lugar nenhum". Quando se trata de 

esporte, "o importante é competir" passa a ser a desculpa dos acomodados, covardes, sem 

ambição. A frase atribuída ao velho Barão (de Cubertin) virou a piada dos Jogos. O que se 

espera de um atleta é que queira vencer sempre e fique enfurecido se isso não ocorrer. 

(...) 

“Olimpíadas: O importante é competir?” – Soninha, Colunista da Folha On-line e da Folha de 

São Paulo. http://www.progresso.org.br/2012/arquivos/pi/pi28. Acesso em 10/06/2016. 

 

Texto III  

Ao desconcerto do mundo 

 

http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2014/08/1495014-maratonista-suica-relembra-chegada-epica-em-los-angeles-1984.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2014/08/1495014-maratonista-suica-relembra-chegada-epica-em-los-angeles-1984.shtml
http://www.progresso.org.br/2012/arquivos/pi/pi28


Os bons vi sempre passar 

No mundo graves tormentos; 

E para mais me espantar, 

Os maus vi sempre nadar 

Em mar de contentamentos. 

Cuidando alcançar assim 

O bem tão mal ordenado, 

Fui mau, mas fui castigado: 

Assim que só para mim 

Anda o mundo concertado. 

Camões, L. de. Esparsa ao desconcerto do mundo (poema). 

 

Texto IV  

“Bendito quem inventou o belo truque do calendário, pois o bom da segunda-feira, do dia 1º do 

mês e de cada ano novo é que nos dão a impressão de que a vida não continua, mas apenas 

recomeça…”  

(Mario Quintana) 

 

Texto V 

 

 

Adão Iturrusgarai. 

http://2.bp.blogspot.com/_4dsAhA6__Go/TOGbhuJ9DTI/AAAAAAAAABE/KLiWhJrDYho/s1600/

ChargeLideranca1.jpg. Acesso em 10/06/2016. 

 

Texto VI 

Competir 

Significado de Competir: 

v.t.ind. Concorrer na busca de um objetivo; rivalizar: competir com os mais fortes. 

Ser da competência ou atribuição de; caber, tocar: isso não lhe compete. 

V.pr. Rivalizar(-se); emular(-se). 



Sinônimos de Competir: 

Competir é sinônimo de: pleitear, brigar, contender, disputar, litigar, renhir, rivalizar. 

http://www.dicio.com.br/competir/. Acesso em 10/06/2016 

 

 

Com base na leitura dos textos motivadores e levando em consideração os conhecimentos 

obtidos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma-padrão 

da língua portuguesa sobre o tema “O importante é competir?” 

 

 

 Atente para o número de linhas: não ultrapasse 30 (trinta) e escreva, no mínimo, 15 
(quinze); 

 Utilize caneta esferográfica azul ou preta 

 A redação que fugir ao tema receberá nota zero.  
 

 

http://www.dicio.com.br/pleitear/
http://www.dicio.com.br/brigar/
http://www.dicio.com.br/contender/
http://www.dicio.com.br/disputar/
http://www.dicio.com.br/litigar/
http://www.dicio.com.br/renhir/
http://www.dicio.com.br/rivalizar/

