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Conectivos 

São palavras ou expressões que interligam as frases, orações, parágrafos, permitindo a sequência 

de ideias. Os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento dos textos. 

LISTAS DE ALGUNS CONECTIVOS: 

Início das frases para apresentar uma ideia:  

EM PRIMEIRO LUGAR; ANTES DE TUDO; EM PRINCÍPIO; PRIMEIRAMENTE. 

 

 

Esses na sucessão dos acontecimentos ou das ideias. 

ENTÃO; ENFIM; LOGO; LOGO DEPOIS; LOGO APÓS; A PRINCÍPIO; POUCO 

ANTES; POUCO DEPOIS; EM SEGUIDA; AFINAL; FINALMENTE; AGORA. 

 

São usados para estabelecer uma relação com uma ideia ou um conceito que já foi 

apresentado. 

COMO; ASSIM COMO; BEM COMO. IGUALMENTE; ASSIM TAMBÉM. 

 

 Da  continuação ou adição para acrescentar algo ao texto: 

ALÉM DISSO; AINDA MAIS; POR OUTRO LADO; TAMBÉM.  

 

São utilizados  para inserir no texto uma dúvida ou probabilidade. 

TALVEZ; PROVAVELMENTE; POSSIVELMENTE. 

 

 Esses enfatizam uma surpresa: 

SUBITAMENTE; DE REPENTE.. 

 São usados na  conclusão de um parágrafo : 

ENFIM; EM RESUMO; PORTANTO; ASSIM; DESSA FORMA; DESSA MANEIRA; 

POIS. 



COMPLETE O TEXTO  COM OS CONECTIVOS DO QUADRO ABAIXO: 

CONECTIVOS: 

MAS, DE REPENTE, CERTO DIA, POIS, ASSIM, ENTÃO, MAS, MAS, LOGO, MAS,  

DEPOIS. 

 

 

O macaco e o crocodilo Fábula africana 

    O macaco vivia numa mangueira perto da margem do rio. _________, um crocodilo se 

aproximou.  

  “Humm”, o crocodilo pensou, “Estou com vontade de comer coração de macaco no jantar.” 

_______, ele disse para o macaco: 

   — Desça da árvore para brincar comigo. 

   — Eu não posso brincar com estranhos — respondeu o macaco. 

    — _______ eu quero lhe mostrar uma mangueira do outro lado do rio, que dá mangas muito 

melhores do que a sua árvore. 

   — É mesmo? — exclamou o macaco.  

   — _________ eu não sei nadar. 

   — Não tem problema — sorriu o crocodilo. 

   — Pule nas minhas costas que eu o ajudo a atravessar o rio. 

   O macaco pulou nas costas do crocodilo. ____________ estavam no meio do rio. 

   __________, o crocodilo começou a mergulhar, com o macaco ainda em suas costas. 

   — Socorro! Pare! Estou me afogando! — gritou o macaco.  

   — Segure-se — o crocodilo sorriu.  — Eu vou afogá-lo, ________ quero comer coração de 

macaco no jantar, e você foi burro o suficiente para confiar em mim. 

   — Ah! — lamentou-se o macaco. — Eu gostaria que tivesse me contado a verdade. Aí eu teria 

trazido meu coração comigo.  

   — Quer dizer que você deixou seu coração na mangueira? — perguntou descrente, o crocodilo. 

   — _________ é claro — respondeu o macaco.  — Nesta selva perigosa os macacos não correm 

por aí com seus corações. Nós os deixamos em casa. ____  vou lhe dizer o que podemos fazer. 

Você me leva para a mangueira com frutas maduras, do outro lado do rio, e _________  podemos 

voltar para pegar meu coração. 

    — Nada disso — desdenhou o crocodilo. — Vamos voltar e pegá-lo agora mesmo! Segure-se 

aí! 

    — Tudo bem — concordou o macaco.  

____________ o crocodilo deu meia volta e rumou para a mangueira do macaco. Assim que eles 

chegaram à margem, o macaco subiu na árvore e jogou uma manga na cabeça do crocodilo. 

    — Meu coração está aqui em cima, crocodilo estúpido! — disse ele. — Se quiser comê-lo, vai 

ter de subir aqui e pegar!               



    O macaco e o crocodilo, Fábulas do mundo todo. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2004. 

pp. 35.36 


