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O Que Combina Comigo é Você 
Zé Henrique E Gabriel 
 
O que combina com frio é cobertor 
O que combina com a noite é luar 
Praia e mar só combinam com calor 
O que combina com festa é namorar 
 
O que combina com sede é água doce 
O que combina com riso é prazer 
Primavera combina com as flores 
O que combina comigo é você, você, você, você, você 
 
Todo anjo é cupido de alguém 
O anjo que te flechou me acertou também 
Uma flecha em dois corações 
Combinar como a gente combina não tem ninguém 
Combinar como a gente combina, ninguém 
 

 
 A música se estrutura em torno de pares que são afins. Isso só é 
possível considerando a estrutura ou o significado? Por quê? Veja só o 
comentário em laranja a seguir.  
 O cupido é deus do amor, entre os romanos (na Grécia, Eros), 
representado por um menino de asas armado de arco e flecha. Que outras 
palavras deste texto compõem essa metáfora? 
 A repetição é também é uma forma de coesão. Na composição musical, 
mais ainda. De que forma a repetição de você atua na construção do sentido?  
 Existe uma outra oposição estabelecida na última estrofe. Que oposição 
é essa? 
 

 
 

 

 
Vamos olhar as combinações mais de perto.  
Os pares de palavras se juntam na linha do enunciado a partir de traços de significado que os 
unem. Esses mesmos traços limitam um grupo de palavras e excluem outras. Vamos ver um 
pouco como elas combina(ria)m: 
 

Esta palavra ...combina com... ...e também com... ...mas não com... 

frio cobertor casaco, agasalho regata, praia e mar 

noite luar estrela, lua sol, luz 

praia e mar calor sol, prazer inverno, casaco, 

festa namorar dançar, amigos, comida, música briga, confronto, perigo 

sede água doce bebida gelada fome 

riso prazer felicidade, alegria tristeza, briga 

primavera flores perfume inverno, verão, espinhos 

Olha a música aí, gente! 
https://www.youtube.com/watch?v=

Duz7pbWgttI 
 

Você reparou na construção “o que .... é...”? Ela é uma construção de realce, tipo um é ‘só assim mesmo’, 
combinar ‘de verdade’ é desse jeito. Isso dá uma valorizada no passe, afinal “o que combina mesmo, de verdade, 

pra valer, fechamento total, somos eu e você”. Fica a dica pra você se declarar.  

Ah, se você tá na vibe apaixonada, 
outra música de muito sucesso 

que trabalha na mesma 
composição de pares, mas 

estruturada na negação, é Eu fico 
assim sem você, de Claudinho e 
Buchecha, lançada em 2002. Só 
não vale perder a noção e achar 
que vai possuir alguém, que não 

vive sem esse amor. 

https://www.youtube.com/watch?v=Duz7pbWgttI
https://www.youtube.com/watch?v=Duz7pbWgttI
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Muitos são os elos semânticos que podem existir entre as palavras, combinadas por meio de traços de 

significado comuns. É preciso estar atento a esses traços comuns para promover as combinações 
no seu discurso, falado ou escrito, aproximando as que possuem mais traços comuns e 
descartando as que se distanciam. O mais bacana disso é que essa capacidade de associação está 
enraizada em você como falante, e isso independe do grau de escolarização. Letrados, iletrados, 
semiletrados são capazes de fazer associações coerentes, porque o conhecimento linguístico e 
de mundo é fruto da vivência não da escola, embora a escola componha a vivência.  

 
Mas, sério, o que isso tem a ver com 
sintaxe? É tudo uma questão de 
combinação, gente! Várias pessoas 
passam pelas nossas vidas, mas só nos 
relacionamos (combinamos) com 
algumas. Temos uma sintaxe na vida, 
nos relacionamentos. Na língua, a 
sintaxe trata de como organizamos as 
palavras na linha da oração, assim 

como na vida nos organizamos em relacionamentos.  

Os termos da oração são a menor parte que compõe o estudo da sintaxe. Elas 
servem pra nos ajudar na pontuação e na estruturação das frases, na ordem 
direta ou na ordem inversa. Aqui você tem um esquema relembrando quais 
são. E neste link aqui você encontra um resumo detalhando cada termo, e pode 

ajudar na revisão de quem está mais enferrujado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A ordem direta é aquela que mais 
rapidamente conduz ao entendimento. É útil 
no jornalismo, na redação do ENEM; já no 

poema, nem sempre. A ordem direta é 
Sujeito, Verbos, Objetos e Adjuntos, algo 

como O presidente demitiu o ministro ontem. 
Se ontem, que é adjunto adverbial, vier na 

frente, a ordem já é inversa.  

https://www.algosobre.co
m.br/gramatica/sintese-

de-termos-da-oracao.html 

 

Reparou na 
ênfase do é 

que? ;) 

https://www.algosobre.com.br/gramatica/sintese-de-termos-da-oracao.html
https://www.algosobre.com.br/gramatica/sintese-de-termos-da-oracao.html
https://www.algosobre.com.br/gramatica/sintese-de-termos-da-oracao.html
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Agora vamos abordar o uso dos termos da oração na pontuação, com inspiração no livro Português, urgente!, de 
Reinaldo Pimenta. Optamos pelo exemplo primeiro, porque, para a pontuação, é mais fácil de identificar o caso.  

EXEMPLOS EXPLICAÇÃO 

N 

Ã 

O 

 

U 

S 

E 

 V 

Í 

R 

G 

U 

L 

A 

 Os candidatos aprovados no concurso público não foram convocados. Entre o sujeito e o 
verbo, qualquer que seja 
a extensão do sujeito.  Os candidatos aprovados no concurso público, não foram convocados. 

 Ao autoritário e mal-humorado chefe não obedecerei. Entre os verbos e seus 
complementos (objeto 

direto e indireto)  Ao autoritário e mal-humorado chefe, não obedecerei. 

 Não quero agir contrariamente às minhas convicções morais. Entre o nome abstrato e 
seu complemento 

nominal  Não quero agir contrariamente, às minhas convicções morais. 

 A obra ficou perfeita. Perfeita ficou a obra. Ficou perfeita a obra. Entre o verbo de ligação 
e o predicativo do 

sujeito em qualquer 
posição. 

 A obra ficou, perfeita. Perfeita, ficou a obra. Ficou, perfeita a obra. 

 Omar, considerei horrível sua resposta. Omar, considerei sua resposta horrível. Entre o objeto 

(direto ou indireto) e o 
seu 

predicativo. 
 Omar, considerei, horrível, sua resposta. Omar, considerei sua resposta, horrível 

 Omar, minha prima de segundo grau, trata-me como um irmão. Antes e depois do 
aposto explicativo. 

U 

S 

E 

 V 

Í 

R 

G 

U 

L 

A 

 Omar minha prima de segundo grau trata-me como um irmão. 

 Omar, por que trata-me como um irmão. 
Para separar o vocativo 

 Omar por que trata-me como um irmão. 

 Ao meu irmão, não lhe obedecerei. Após o objeto 
antecipado, se houver 

objeto pleonástico  Ao meu irmão não lhe obedecerei. 

 Cansado, concluiu os trabalhos. Concluiu, cansado, os trabalhos. Se o predicativo do 
sujeito vier deslocado. 

 Cansado concluiu os trabalhos. Concluiu cansado os trabalhos. 

 No portão principal, Omar aguardava a chegada do avião. 

 Alberto aguardava, no portão principal, a chegada do avião. Com adjunto adverbial 
longo (mais de 2 

palavras) deslocado.  No portão principal Omar aguardava a chegada do avião. 

 Alberto aguardava no portão principal a chegada do avião. 

 

EXEMPLOS EXPLICAÇÃO U 
S 
E 
 

O 
U 
 

 Gisele aguardava a chegada do avião, no portão principal. Se o adjunto adverbial vier no 
final da frase. 

 Gisele aguardava a chegada do avião no portão principal. 

 Gisele aguardava a chegada do avião, ontem. Se o adjunto adverbial for curto 
(1 ou 2 palavras), em qualquer 

posição.  Gisele aguardava, ontem, a chegada do avião no portão principal. 
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 Ontem, Gisele aguardava a chegada do avião. N 
Ã 
O  Gisele aguardava a chegada do avião ontem. 

 Gisele aguardava ontem a chegada do avião no portão principal. 

 Ontem Gisele aguardava a chegada do avião. 

 Luciano concluiu os trabalhos, cansado. Se o predicativo não vier 
deslocado, para enfatizar e 

marcar uma pausa.  Luciano concluiu os trabalhos cansado. 

 

E o significado, onde entra nessa história toda? Você se lembra daquela história da combinação? 
Além das questões estruturais, como o artigo vir antes do substantivo, algo mais estabelece 
critérios para a combinação entre as palavras. Por exemplo, para o verbo latir, selecionamos 
como sujeito cão, cachorro e, se queremos ofender, o nome de um ser humano. Com os objetos 
diretos, a mesma coisa: Comprar seleciona como objeto uma coisa, não um serviço ou uma 
pessoa. Então, eu comprei um chocolate, mas não comprei 
uma consulta, comprei um amigo. Estar atento a essas 
combinações ajuda a estabelecer a coesão de modo mais 

eficiente e claro na redação do ENEM. Devemos estar atentos também à forma como 
nos expressamos no texto, nos posicionando como enunciadores, o que entendemos 
como modalização ou modalidade. Seguem algumas palavras que podem ajudar você 
na redação, expressando alguns campos semânticos comuns na construção do texto. 
Não se trata aqui de uma combinação, é verdade, mas é uma forma produtiva de 
expressar seu ponto de vista, mais ou menos comprometido com o enunciado.  

Expressa os 
diferentes 

graus entre 
dúvida e 
certeza 

(certamente 
→ talvez) 

para afirmar 
ou negar algo 

afirmativos – 1. absolutamente, 2. certamente, 3. certo, 4. claro, 5. efetivamente, 
6. evidente, 7. evidentemente, 8. exato, 9. fatalmente, 10. forçosamente, 11. 

incontestável, 12. incontestavelmente, 13. indiscutível, 14. indiscutivelmente, 15. 
indubitável, 16. indubitavelmente, 17. inegável, 18. inegavelmente, 19. logicamente, 

20. lógico, 21. mesmo, 22. na realidade, 23. natural, 24. naturalmente, 25. 
obviamente, 26. óbvio, 27. pronto, 28. realmente, 29. reconhecidamente, 30. 

seguramente, 31. sem dúvida, 32. verdadeiramente 
negativos – 33. de forma/maneira alguma, 34. de jeito nenhum 

para 
estabelecer 
uma quase-
afirmação 

35. assim, 36. eventualmente, 37. hipoteticamente, 38. possível, 39. 
possivelmente, 40. pretensamente, 41. provável, 42. provavelmente, 43. 

supostamente, 44. suposto, 45. talvez 

para delimitar 
um enunciado 

46. basicamente, 47. do ponto de vista de + adj., 48. em geral, 49. em princípio, 
50. fundamentalmente, 51. geralmente, 52. praticamente, 53. quase, 54. um tipo 

de, 55. uma espécie de, geograficamente, historicamente, pessoalmente e 
profissionalmente, antropologicamente, biologicamente, cronologicamente 

 
Expressa a obrigação ou necessidade de algo se 
realizar  

56. necessariamente, 57. necessário, 58. obrigatoriamente, 59. 
obrigatório 

 

Expressa demais relações do locutor 
com o enunciado 

60. curiosamente, 61. espantosamente, 62. espantoso, 63. felizmente, 64. 
infelizmente, 65. Surpreendentemente 66. estranhamente, 67. 

francamente, 68. lamentavelmente, 69. sinceramente 
 

Por meio da modalização, 
o enunciador expressa 

atitudes e opiniões 
relativamente ao conteúdo 

proposicional. 
José Carlos de Azeredo, 

2008, Gramática Houaiss 
da língua portuguesa. 
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E AS ORAÇÕES? CADÊ? Vamos agora observar como a 
coesão acontece pelo uso das conjunções. Para isso, 
vamos ver uma listagem das conjunções, focando no uso 
do argumento para a construção da redação.   

 
Tipo Classificação Sentido Conjunção base Exemplo 

C 
O 
O 
R 
D 
E 
N 
A 
D 
A 
S 
 
S 
I 
N 
D 
É 
T 
I 
C 
A 
S 

Adversativa 

Mostra argumento 
que quebra a 

expectativa criada 
pelo argumento 

anterior. 

MAS 
Porém, contudo, 

todavia, entretanto, 
no entanto 

“Em sua canção “Pela Internet”, o 
cantor brasileiro Gilberto Gil louva a 

quantidade de informações 
disponibilizadas pelas plataformas 

digitais para seus usuários. No entanto, 
com o avanço de algoritmos e 

mecanismos de controle de dados 
desenvolvidos por empresas de 
aplicativos e redes sociais, essa 

abundância vem sendo restringida e as 
notícias” 

Alternativa 
Mostra opção à 

argumento da oração 
anterior. 

OU 
(seja/seja) 

Assim, notam-se desafios ligados à 
formação educacional das pessoas com 

dificuldade auditiva, seja por 
estereotipação da sociedade civil, seja 

por passividade governamental. 

Aditiva 
Acrescenta argumento 

ao argumento da 
oração anterior. 

E 
(Não só...) mas 

também, 
E não, 
E nem 

“[...] o mundo globalizado não só 
possibilitou novas formas de interação 

com o conhecimento, mas também 
abriu portas para a manipulação e 
alienação semelhantes vistas em 

‘1984’.” 

Conclusiva 

Segue o caminho 
previsto do 

argumento da oração 
anterior para mostrar 
a conclusão de uma 

sequência de 
pensamento. 

Excelente, por isso, 
para a conclusão. 

ENTÃO, 
Portanto, 
Por isso, 

Desse modo, 
Dessa forma, 

“[...] seria negligente não notar como a 
tentativa de tais algoritmos de criar 
universos culturais adequados a um 
gosto de seu usuário criam uma falsa 
sensação de livre arbítrio e tolhe os 

múltiplos interesses e identidades que 
um sujeito poderia assumir. 

Portanto, são necessárias medidas 
capazes de mitigar essa problemática.” 

Explicativa 
Expõe um argumento 
que ajuda a entender 
o argumento anterior. 

POIS, 
Já que, 

Visto que, 
Uma vez que, 

“[...] a filtragem de informações 
efetivada pelas redes digitais inibe o 

contato do usuário com conteúdos que 
divergem dos seus pontos de vista, 

uma vez que os algoritmos utilizados 
favorecem publicações compatíveis 

com o perfil do internauta.” 

S
U
B
O
D 

A 
D 
V 
E 
R 

Causal 
Destaca o que causou 

o argumento da 
oração anterior. 

PORQUE (sem 
vírgula) 

Como (antes da 
o.p.) 

Na medida em que 

“os limites do campo da visão de uma 
pessoa determinam seu entendimento 

a respeito do mundo que a cerca, 
ocorre porque a educação básica é 

deficitária e pouco prepara cidadãos 

A palavra oração vem do lat. oratio,onis ‘discurso, 
linguagem, palavra, prece’ e liga-se à palavra os,oris, ‘boca’, 

porque a oração e o discurso são originalmente falados. 
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I 
N
A
D
A
S 

B 
I 
A 
I 
S 
 

no que tange aos respeito às 
diferenças” 

Consecutiva 

Destaca a 
consequência do 

argumento da oração 
anterior. 

TÃO, TANTO (o.p.) 
QUE 

Há tantas polêmicas, que não se sabe 
mais por onde começar. 

Condicional 

Estabelece condições, 
hipóteses, previsões 
para o que está na 

o.p. 

SE 
Caso 

Olimpíada pode ser cancelada caso 
pandemia não seja controlada 

 

Conformativa 

Destaca de onde veio 
a informação ou os 
parâmetros que ela 
segue. É bom para a 

intervenção. 

CONFORME, 
Segundo, 
Como, 

De acordo com, 
consoante 

"Isso, consoante afirma de A. 
Schopenhauer ao dizer que os limites 

do campo da visão de uma pessoa 
determinam seu entendimento a 

respeito do mundo que a cerca, ocorre 
[...]” (adaptado) 

Comparativa 

Estabelece um 
paralelo entre dois 
argumentos, com 

igualdade, 
superioridade ou 

inferioridade 

COMO 
tanto quanto, 

tanto que, mais 
que, menos que 

A mulher tanto pode denunciar quanto 
se calar, cabe ao Estado criar 

condições de igualdade e segurança. 
(adaptado) 

Concessiva 

Estabelece uma 
oposição com a ideia 
da o.p., de modo que 
a concessão mostre 

algo que normalmente 
não estaria previsto. 

EMBORA, 
ainda que, 

mesmo que, apesar 
de 

“Embora a Constituição Federal de 1988 
assegure o acesso à cultura como direito 
de todos os cidadãos, percebe-se que, na 

atual realidade brasileira, não há o 
cumprimento dessa garantia” 

 
 

 

Final 
Indica o objetivo do 
argumento anterior. 

PARA QUE 
A fim de (que) 

Com o intuito de 
 

“orientar os alunos a buscarem 
informações de fontes confiáveis como 
artigos científicos ou por intermédio 
da checagem de dados, com o fito de 

estimular o senso crítico dos 
estudantes [...]” 

Proporcional 

Indica que um evento 
(da o.p) interfere 

diretamente em outro 
(da proporcional) 

À MEDIDA QUE 
(quanto 

mais/menos) tanto 
mais/menos 

À medida que o tempo passa, a gente espera 
cada vez mais casos de negros, justamente por 

causa da discriminação. 

Temporal 
Marca tempo com 
relação ao verbo da 

o.p. 

QUANDO 
Mal, assim que, 

logo que, 

“Essa ideia é reforçada pela mídia ao 
apresentar, por exemplo, a mulher 

com enorme necessidade de casar, e, 
quando consegue, ela deve ser grata ao 
homem, submetendo-se, dessa forma, 

às suas vontades.” 

A 
D 
J 

Restritiva 
Seleciona um 

elemento no grupo 
exposto na o.p. 

QUE, CUJO, 
COMO, ONDE 

A mais de meia centena de autores dos 
textos com avaliação máxima tem 
idades que variam de 16 a 28 anos. 
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E 
T 
I 
V 
A 
S 

Explicativa 
Agrega informação a 
um elemento da o.p. 

QUE, O QUAL, 
CUJO, COMO, 

ONDE 

Um dos conceitos filosóficos de Francis 
Bacon, que declara o comportamento 
humano como contagioso, se aplica 

perfeitamente à situação.  

S 
U 
B 
S 
T 
A 
N 
T 
I 
V 
A 
S 

Subjetiva 
A oração substantiva exerce uma função 
com relação a um verbo ou nome da o.p. 

Podem ser substituídas por isso e são 
introduzidas por que ou se. Por isso, 

seguem exemplos com destaque discursivo 
para a o.p., na qual podemos expressar com 
bastante propriedade a modalização de que 

já falamos antes.  

“FORA DA FICÇÃO, É FATO que a 
realidade apresentada por Orwell pode 
ser relacionada ao mundo cibernético 

do século XXI” 
Completiva 

nominal 
RESTA A DÚVIDA de que isso seja 

possível. 

Objetiva direta 
“CABE MENCIONAR, em segundo 

plano, quais são os interesses 
atendidos por tal controle de dados.” 

Objetiva 
indireta 

 

ACREDITAMOS em que tudo se 
resolverá. 

Apositiva 

O IMPORTANTE É ISSO: que, em 
função das novas tecnologias, 

internautas são cada vez mais expostos 
a uma gama limitada de dados e 

conteúdos na internet, 

Predicativa 

“O IMPORTANTE É que, em função 
das novas tecnologias, internautas são 
cada vez mais expostos a uma gama 
limitada de dados e conteúdos na 

internet” 

 
 

E agora, o que fazer com isso tudo? Este material é 
um caminho para aprimorar sua escrita. Por meio 
da exploração de estruturas e palavras que ajudam 
a tecer o texto, seu objetivo mais imediato é munir 
você de elementos práticos para a competência 4 
esperada de você na sua redação: Conhecimento dos 
mecanismos linguísticos necessários para a 
construção da argumentação.  
 

 

“São avaliados itens relacionados à 
estruturação lógica e formal entre as 

partes da redação. A organização 
textual exige que as frases e os 

parágrafos estabeleçam entre si uma 
relação que garanta uma sequência 

coerente do texto e a 
interdependência entre as ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios 
e locuções adverbiais são 

responsáveis pela coesão do texto 
porque estabelecem uma inter-
relação entre orações, frases e 

parágrafos. Cada parágrafo será 
composto por um ou mais períodos 

também articulados. Cada ideia 
nova precisa estabelecer relação com 

as anteriores.” (portalmec.gov.br) 
 


