concessivas (exprimem concessão): embora, se bem que, ainda que, mesmo que, conquanto,
etc.
Ex.: Deixei-a ir ainda que desejasse sua companhia.
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Elementos de coesão

temporais (exprimem tempo): quando, enquanto, logo que, desde que, assim que, etc.
Ex.: Eu já estava em casa quando ela chegou.

CONECTIVOS

finais (exprimem finalidade): a fim de que, para que, que, etc.
Ex.: Ele trabalhou muito a fim de que pudesse vencer na vida. Desejo que aconteça isso.

São as conjunções empregadas no texto para ordenar as ideias. Vejamos cada
uma delas e exemplos:

proporcionais (exprimem proporção): à proporção que, à medida que, quanto mais... mais, etc.
Ex.: A enchente aumentava à proporção que a chuva caia.

aditivas (indicam soma, adição): e, nem, mas também, mas ainda.
Ex.: Foi à escola e voltou
Ex.: Fomos ao parque e ao cinema

O uso da vírgula também pode ser empregado como conectivo em substituição
a algumas conjunções. Ex. Ele estuda, trabalha, luta, é um vencedor.

adversativas (indicam oposição, contraste): mas, porém, todavia, contudo, entretanto.
Ex.: Estudou, mas não foi bem na prova.
Ex.: Trabalha muito, porém não ganha bem.

Os pronomes são utilizados para substituir outros elementos do texto e evitar a
repetição de palavras.

alternativas (indicam alternância, escolha): ou, ou... ou, ora...ora, quer... quer.
Ex.: Ou estuda ou trabalha
Ex.: Sairemos de casa quer faça chuva quer faça sol.
conclusivas (indicam conclusão): pois (posposto ao verbo), logo, portanto, então.
Ex.: A casa caiu pois os alicerces cederam.
Ex.: Ele escorregou porque o chão estava molhado.
explicativas (indicam explicação): pois (anteposto ao verbo), porque, que.
Ex.: Já deve ter chegado, pois saiu há horas.
Ex.: Os alunos tomaram chuva, porque chegaram todos molhados.
causais (exprimem causa, motivo): porque, visto que, já que, uma vez que, como, etc.
Ex.: Gostou da comida, visto que voltou.
condicionais (exprimem condição): se, caso, contanto que, desde que, etc.
Ex.: Apareça em casa se você voltar à cidade.
consecutivas (exprimem resultado, consequência): que (precedido de tão, tal, tanto), de modo
que, de maneira que, etc.
Ex.: Tanto gostou da viagem que quis voltar.
comparativas (exprimem comparação): como, que (precedido de mais ou menos), etc.
Ex.: Uma flor é mais bonita que a outra. (o verbo é, no final da frase, está oculto)
Ex.: São tão bonitas como as outras. (o verbo são, no final da frase, está oculto)
conformativas (exprimem conformidade): como, conforme, segundo, etc.
Ex.: Pagou conforme combinou.

PRONOMES

Ex.: Adriana entregou o livro na biblioteca, pois ela acabou de lê-lo.
Ex.: Gostei do livro que li no final de semana. Aquele que você me indicou.

SINÔNIMOS
Quando o termo é mais genérico chamamos de hiperônimo.
Ex.: para carro teríamos os hiperônimos: automóvel, veículo, condução, etc.
Quando o termo é mais específico chamamos de hipônimo.
Ex.: para automóvel teríamos os hipônimos: carro, van, caminhão, ônibus, etc.

ELÍPSE
É a omissão de um termo já citado ou desnecessário.
Ex.: Meu carro estragou. Vai ficar uma fortuna para arrumar, e (eu) não posso
comprar outro (carro).

01. Faça uma síntese do que aprendeu nessa aula.
02. Reescreva o texto abaixo melhorando-o com elementos de coesão.
Eu soube. Você irá trabalhar. Uma grande empresa. Você está de mudança para outra
casa. Fica próxima da empresa. Fiquei chateado. Somos vizinhos há tantos anos. Eu fico
muito contente. Quero o melhor para você.

03. Crie uma frase com cada um dos tipos de conectivos.

