
Quadro de elementos coesivos sequenciais  

Prioridade, relevância Em  primeiro  lugar,  primeiramente,  principalmente, 
primordialmente, sobretudo, etc.

Tempo(frequência, 
duração,  ordem, 
sucessão, 
anterioridade, 
posterioridade, etc.)

Então, enfim, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, 
pouco antes, pouco depois, anteriormente, posteriormente, em 
seguida,  afinal,  finalmente,  agora,  atualmente,  hoje, 
frequentemente, constantemente, às vezes, eventualmente, por 
vezes, ocasionalmente, sempre, raramente, não raro, ao mesmo 
tempo, simultaneamente, nesse meio tempo, enquanto, quando, 
antes que, depois que, logo que, sempre que, assim que, desde 
que, todas as vezes que, cada vez que, apenas, etc.

Semelhança, 
comparação, 
conformidade

Como, consoante, segundo, da mesma maneira que, do mesmo 
modo  que,  igualmente,  da  mesma  forma,  assim  também,  do 
mesmo modo, segundo, conforme, sob o mesmo ponto de vista, tal 
qual, como, assim como, bem como, como se, à medida que, à 
proporção que, quanto (mais, menos, menor, melhor, pior)... tanto 
(mais, menos, menor, melhor, pior),  tanto quanto, que (do que), 
(tal) que, (tanto) quanto, (tão) quão, (não só) como, (tanto) como, 
(tão) como, etc.

Condição, hipótese
Se, desde que, 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, outrossim, ainda mais, ainda por cima, 
por outro lado,  também, e,  nem, não só...  mas também, não 
apenas... como também, não só... bem como, etc.

Dúvida Talvez, provavelmente, possivelmente, quem sabe, é provável, 
não é certo, se é que, a caso, por ventura, etc.

Certeza, ênfase
Decerto,  por  certo,  certamente,  indubitavelmente, 
inquestionavelmente,  sem dúvida,  inegavelmente,  com toda  a 
certeza, etc.

Surpresa, imprevisto Inesperadamente, inopinadamente, de súbito, imprevistamente, 
surpreendentemente, etc.

Ilustração, 
esclarecimento.

Por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a 
saber, ou seja, ou melhor, aliás, ou antes, etc.

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, etc.

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, etc.

Resumo, 
recapitulação, 
conclusão.

Em  suma,  em  síntese,  em  resumo,  portanto,  assim,  dessa 
forma, dessa maneira, logo, por isso, por consequência, etc.

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, etc.

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, etc.

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



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

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

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 
exprimem modo a maioria dos advérbios terminados em mente: 
suavemente, corajosamente, etc.

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, etc.

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 reclamam!), quanto, bem, 
mal, quase, etc.

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

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

Outros recursos coesivos

a) e, além de, além disso, ademais, ainda, mas também, bem como, também - servem para 
acrescentar ideias, argumentos.
b)  embora,  não  obstante,  apesar  de,  a  despeito  de,  contudo  -  estabelecem  relação  de 
concessão, de resignação.
c) mas, porém, entretanto, no entanto, sob outro ponto de vista, de outro modo, por outro lado, 
em desacordo com - estabelecem oposição entre ideias
d) assim, dessa forma, portanto, desse modo, enfim, ora, em resumo, em síntese -  servem 
para complementar e concluir ideias
e) assim como, da mesma forma que, como, tal que - estabelecem relação de comparação 
de semelhança. 
f) de fato, realmente, é verdade que, evidentemente, obviamente, está claro que - são usadas 
para fazer constatações ou para se admitir um fato.
g) porque, devido a, em virtude de, tendo em vista isso, face a isto - servem para introduzir 
explicações.
h) sobretudo, principalmente, essencialmente -  são usados para dar ênfase ou destaque a 
algum fato ou ideia
i) antes que, enquanto, depois que, quando, no momento em que - estabelecem relação de 
temporalidade.


