
COESÃO & COERÊNCIA – CONECTIVOS 
 

Prioridade, 
Relevância: 

Em primeiro lugar, antes de mais nada, primeiramente, acima de tudo, precisamente, 
primordialmente, sobretudo, [...] 
 

Tempo,  
Freqüência,  
Duração,  
Sucessão, 
Anterioridade, 
Posterioridade: 

Então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo após, a princípio, pouco antes, pouco 
depois, anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, por fim, finalmente, agora, 
atualmente, hoje, freqüentemente, constantemente, às vezes, eventualmente, por vezes, 
ocasionalmente, sempre, raramente, não raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse 
ínterim, 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, já, mal, [...] 
 

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, consoante sob o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto 
quanto, como, assim como, bem como, como se, [...] 
 

Condição, 
Hipótese: 

Se, caso, salvo se, contanto que, desde que, a menos que, [...] 

Adição, 
Continuação: 

Além disso, (a)demais, outrossim, ainda mais, ainda por cima, por outro lado, também, e, 
nem, não só... mas também, [...] 
 

Dúvida: Talvez, possivelmente, quem sabe, é provável, não é certo, se é que, [...] 
 

Certeza, 
Ênfase: 

Decerto, por certo, certamente, indubitavelmente, inquestionavelmente, sem dúvida, 
inegavelmente, com toda a certeza, [...] 
 

Surpresa, 
Imprevisto: 

Inesperadamente, de súbito, imprevisto, surpreendentemente, subitamente, de repente, [...] 

Ilustração, 
Esclarecimento: 

Por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a saber, [...] 

Propósito, 
Finalidade: 

Com o fim de, a fim de, com o propósito de, para que, a fim de que, [...] 

Lugar, 
Proximidade, 
Distância: 

Perto de, próximo a, próximo de, junto a, junto de, dentro, fora, mais adiante, aqui, além, 
acolá, lá, ali, [...] (algumas preposições e pronomes demonstrativos) 

Resumo, 
Recapitulação, 
Conclusão: 

Em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa 
maneira, logo, pois, [...] 

Causa e 
conseqüência, 
Explicação: 

Por conseqüência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, em virtude de, 
assim, de fato, com efeito, tão... que, tanto... que, tal... que, tamanho... que, porque, 
porquanto, pois, que, já que, uma vez que, visto que, como (=porque), portanto, logo, que 
(=porque), [...] 
 

Contraste, 
Oposição, 
Restrição, 
Ressalva: 

Pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, 
embora, apesar de, ainda que, por menos que, no entanto, não obstante, [...] 

Alternância: Ou... ou, ora... ora, quer... quer, seja... seja, já... já, nem... nem, [...] 
 

Proporcionalidade: À proporção que, à medida que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, [...] 
 

 


