Quadro organizadores textuais
SIGNIFICADO

CONECTIVOS LINGUÍSTICOS

Prioridade, relevância

Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo,
antes de qualquer coisa, exclusivamente,
primeiramente, acima de tudo, precipitadamente,
principalmente, sobretudo, em sua maioria.

Tempo (freqüência,

Então, enfim, logo, logo depois, imediatamente, logo

duração, ordem,

após, a princípio, pouco antes, pouco depois,

sucessão,

anteriormente, posteriormente, em seguida, afinal, por

anterioridade,

fim, finalmente, agora, atualmente, hoje,

posterioridade

frequentemente, constantemente, sempre, raramente,
não raro, ao mesmo tempo, simultaneamente, nesse
ínterim, nesse meio tempo, enquanto, quando, antes
que, logo que, sempre que, desde que, cada vez que,
apenas, quanto mais.

Semelhança,

Igualmente, da mesma forma, assim também, do

comparação,

mesmo modo, similarmente, semelhantemente, por

conformidade

analogia, de maneira idêntica, de conformidade com,
de acordo com, segundo, conforme, sob o mesmo
ponto de vista, tanto quanto, assim como, bem como,
como se

Condição, hipótese

Se, caso, eventualmente

Adição, continuação

Além disso, (a) demais, outrossim, e, nem, “não só, mas
também”

Dúvidas

Talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem
sabe, é provável, não é certo, se é que

Certeza, ênfase

De certo, por certo, certamente, individualmente,
inquestionavelmente, surpreendentemente

Ilustração,

Por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou

esclarecimento

por outra, a saber

Propósito, intenção,

Com o fim de, a fim de, com o propósito de, com a

finalidade

intenção de, para que

Resumo,

Em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo,

recapitulação,

portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse

conclusão

modo, logo

Causa, conseqüência

Por conseqüência, por conseguinte, como resultado,
por isso, em virtude de, assim, de fato, com efeito,
porque, pois, portanto, pois que, já que, uma vez que,
visto que, por

Contraste, oposição,

Pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos,

restrição

mas, contudo, todavia, entretanto, embora, apesar de,
ainda que, mesmo que, posto que, por mais que, por
menos que

Proporção

À medida que, quanto mais, quanto menos,

Correção/Substituição

Ou seja, ou melhor.

