CONHECENDO OS MECANISMOS LINGUÍSTICOS
A competência 4 da redação do ENEM exige que você tenha o CONHECIMENTO DOS
MECANISMOS LINGUÍSTICOS. Nela você deverá demonstrar o domínio da coesão que nada mais
é do que o uso correto das articulações e conectivos, que estabelecem vínculos semânticos
específicos, para que haja uma harmonia da estrutura do texto, ou seja, que as frases, as orações
e os períodos sejam harmônicos, possibilitando, assim, a conexão das suas ideias. Para que você
consiga escrever um bom texto, é necessário ter o domínio de criar formas de ligar as suas partes
para que se alcance o objetivo esperado.
Aqui o conhecimento dos conectores é fundamental para o desenvolvimento dessa ligação
harmônica, desse encadeamento lógico das ideias. É necessário utilizar corretamente as
conjunções, os pronomes, os advérbios, não fazer uso das repetições, procurando sinônimos
entre as palavras para evitar as repetições.

Assim, listamos alguns conectivos importantes para você:
PRIORIDADE/RELEVÂNCIA: em primeiro lugar, antes de mais nada, primeiramente, acima de
tudo, principalmente, primordialmente, sobretudo etc.;
TEMPO: então, enfim, após, a princípio, imediatamente, logo, pouco antes, pouco depois,
anteriormente, posteriormente, por fim, etc.;
SEMELHANÇA/COMPARAÇÃO/CONFORMIDADE: igualmente, da mesma forma, assim
também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, analogamente, de maneira
idêntica, de conformidade com, de acordo com, segundo, conforme, etc.;
ADIÇÃO/CONTINUIDADE: além disso, nessa perspectiva, ainda mais, por outro lado, por sua
vez, também, etc.;
DÚVIDA: talvez, provavelmente, etc.;
CERTEZA/ÊNFASE: de
inegavelmente, etc.;

certo,

de

fato,

certamente,

indubitavelmente,

sem

dúvida,

SURPRESA/IMPREVISTO: inesperadamente, imprevistamente, surpreendentemente, etc.;
ILUSTRAÇÃO/ESCLARECIMENTO: isto é, quer dizer, em outras palavras, ou seja, ou melhor,
etc.;
PROPÓSITO/INTENÇÃO/FINALIDADE: com o fim de, a fim de, com o propósito de,
propositalmente, de propósito, intencionalmente, etc.;
DE LUGAR/PROXIMIDADE/DISTÂNCIA: perto de, junto a ou de, dentro, fora, mais adiante,
além, acolá, etc.;
RESUMO/CONCLUSÃO: em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa
forma, dessa maneira, nesse sentido, etc.;
CAUSA: por, em função de, já que, porque, na medida em que em virtude de, devido a, etc.;
CONSEQUÊNCIA: por consequência, como resultado, etc.;
CONTRASTE/RESTRIÇÃO/RESSALVA: pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, etc.;

Aprenda mais em: https://enem.ced.ce.gov.br/

