Leia o texto abaixo:
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Atividades de Coerência e Coesão
CIRCUITO FECHADO

Chinelos. Vaso, descarga. Pia, sabonete, água, escova, creme
dental água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água,
sabonete, água, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa,
abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis,
documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de
fósforos. Jornal, mesa, cadeiras, xícara, prato, bule, talheres,
guardanapos. Quadros. Pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa e poltrona,
cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas,
blocos de notas espátula, pastas, caixas de entrada de saída, vaso com
plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena, cigarro
e fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques,
memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio. Mesa, cavalete,
cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de
papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo,
quadro-negro, giz, papel. Mictório, pia, água. Carro. Mesa, toalha,
cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Maço de
cigarros, caixa de fósforos. Escova de dentes, pasta, água. Mesa e
poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone
interno, externo papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel,
pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone,
papéis, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro. Maço de
cigarros, caixa de fósforos. Paletó, gravata. Poltrona, copo, revista.
Quadros. Mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos. Xícara,
cigarro e fósforo. Poltrona, livro. Cigarro e fósforo. Televisor, poltrona.
Cigarro e fósforo. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca,
pijama, espuma, água. Chinelos. Coberta, cama, travesseiro.

01. O texto é coerente? Justifique.

João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina
árida, cuja frente dava para leste. Desde o pé da colina se espalhava em
todas as direções, até o horizonte, uma planície coberta de areia. Na noite
em que se completava 30 anos, João, sentado nos degraus da escada
colocada à frente de sua casa, olhava o sol poente e observava como a
sua sombra ia diminuindo no caminho coberto de grama. De repente, viu
um cavalo que descia para a sua casa. As árvores e as folhagens não o
permitiam ver distintamente; entretanto observou que o cavalo era manco.
Ao olhar de mais perto verificou que o visitante era seu filho Guilherme,
que há vinte anos tinha partido para alistar-se no exército...

05. Explique a(s) incoerência(s) que o texto acima apresenta.
06. Reescreva o texto abaixo usando elementos de coesão. Substituindo as
palavras repetidas por sinônimos, usando pronomes ou elipses, etc.
Tiago comprou um carro. Tiago saiu da loja dirigindo o primeiro carro de
sua vida e Tiago andou pela cidade para mostrar o carro aos seus amigos.
Quando Tiago chegou em casa, sua família veio ver o carro que Tiago
comprou e o pai de Tiago encheu Tiago de conselhos.

07. Estabeleça a coesão do texto abaixo, usando palavras ou expressões que
substituam a palavra que foi repetida em excesso.
"O golfinho nada velozmente e sai da água em grandes saltos fazendo
acrobacias. É mamífero e, como todos os mamíferos, só respira fora da
água. O golfinho vive em grupos e comunica-se com outros golfinhos
através de gritos estranhos que são ouvidos a quilômetros de distância. É
assim que o golfinho pede ajuda quando está em perigo ou avisa os
golfinhos onde há comida. O golfinho aprende facilmente os truques que o
homem ensina e é por isso que muitos golfinhos são aprisionados,
treinados e exibidos em espetáculos em todo o mundo."

08. Abaixo, apresentamos alguns segmentos de discurso separados por ponto
final. Retire o ponto final e estabeleça entre eles o tipo de relação que lhe
parecer compatível, usando para isso os elementos de coesão adequados.

02. Explique porque várias palavras se repetem no texto?

a) O solo do nordeste é muito seco e aparentemente árido. Quando
caem as chuvas, imediatamente brota a vegetação.

03. Há alguma relação entre o assunto e o título? Explique.

b) Uma seca desoladora assolou a região sul, principal celeiro do
país. Vai faltar alimento e os preços vão disparar.

04. Baseado em sua interpretação do texto, reescreva a história com suas

c) O trânsito em São Paulo ficou completamente paralisado dia 15,
das 14 às 18 horas. Fortíssimas chuvas inundaram a cidade.

próprias palavras. Faça as alterações que desejar.

