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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 
professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 
precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

Coerência 

 

Coerência é a propriedade do texto que permite que se construa sentido a partir 

dele, estabelecendo relação entre suas partes e entre o próprio texto e a situação 

de sua ocorrência. Um mesmo texto pode parecer coerente (interpretável) para um 

leitor/ouvinte e não para outro. 

Exemplo: 

Aquele garoto não gosta de futebol e, portanto, fica chamando seus amigos para 

jogar (incoerência, porque quem não gosta de um esporte evita praticá-lo). 

Fanático por futebol, o pai de João obriga o filho a jogar. Mas aquele garoto não 

gosta de futebol e, portanto, fica chamando seus amigos para jogar. Assim, ele 

pode ficar a um canto enquanto os amigos jogam, e a algazarra que fazem dá ao 

pai a falsa impressão de que o filho está se divertindo (coerência restabelecida por 

acréscimo de informações). 

 
Atividades 
UTILIZANDO CONECTORES COMO: SE, QUE, COMO, QUE, MESMO QUE,SE, 
ALÉM DE, QUANDO, COMO,EMBORA, MAS E OUTROS QUE DESEJAR 
 
 

1- Complete o texto abaixo, com as palavras destacadas, de forma a torná-lo 

coeso e coerente: 

 

A insegurança costuma surge___________________se enfrenta uma situação 

desconhecida. Ela é benéfica_____________prepara a mente para desafios, 

_________ falar em público. _________________,_____________________ 
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provoca preocupação exagerada, tensão muscular, tremores, insônia, suor 

demasiado, taquicardia, medo de falar com estranhos ou de ser criticado em 

situações sociais, pode indicar uma ansiedade generalizada, 

______________________ requer acompanhamento médico, ou até transtornos 

mais graves,_______________________ fobia, pânico ou obsessão compulsiva. 

__________________ apenas 20% das vítimas de ansiedade busquem ajuda 

médica, o problema pode e deve ser tratado. _______________ se procure um 

clínico-geral num primeiro momento, é importante a orientação de um psiquiatra, 

_____________________prescreverá a medicação adequada. A terapia, em geral, 

é à base de antidepressivos. "Hoje existe uma geração mais moderna desses 

remédios", explica o psiquiatra Márcio Bernik, de São Paulo, coordenador do 

Ambulatório de Ansiedade, da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. "____________mais eficazes, não provocam ganho de peso nem oscilação 

no desejo sexua." Outra vantagem: não apresentam riscos ao paciente caso ele 

venha a ingerir uma dosagem muito alta. 

 

 

 

 

 

 


