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[LISTA] Palavras de Transição Para SEO
Aplicar técnicas de SEO é extremamente importante,
principalmente para quem busca alcançar as primeiras posições
no Google de forma orgânica.
Em geral, um dos fatores que o mecanismo leva em consideração
na hora de posicionar uma página é a legibilidade do conteúdo.
A legibilidade é o que determina a facilidade de leitura que um
texto oferece.
Sendo assim, as palavras de transição também fazem parte desta
relação, tendo em vista que deixarão o conteúdo mais fácil para
ser lido.
Lembre-se, de controlar a quantidade de palavras para não
sobrecarregar o texto.
As palavras de transição devem ser aplicadas de forma natural no
discorrer do seu conteúdo.
Nesse sentido, o plugin Yoast SEO pode ser uma ótima opção.
Dentro dele tem uma métrica de legibilidade, por meio da qual é
possível verificar a quantidade de palavras de transição aplicadas
ao conteúdo.
→ Indicador na cor VERDE – Pelo menos 30% das sentenças
possuem uma palavra de transição.
→ Indicador LARANJA – Mais de 20% ou menos de 30% das
frases possuem uma palavra de transição.
→ Indicador VERMELHO – Menos de 20% das sentenças
possuem uma palavra de transição.
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Palavras De Transição Em Apenas 1 Palavra
Ademais
Afinal
Aliás
Analogamente
Assim
Conforme
Conquanto
Contudo
Decerto
Embora
Enfim
Enquanto
Então
Entretanto
Eventualmente
Igualmente
Inegavelmente
Inesperadamente

Mas
Outrossim
Pois
Por isso
Porquanto
Porque
Portanto
Posteriormente
Precipuamente
Primeiramente
Primordialmente
Principalmente
Salvo
Semelhantemente
Similarmente
Sobretudo
Surpreendentemente
Todavia

De repente você tem interesse em dar uma olhadinha:
📌 Melhor CURSO para começar no Marketing Digital.
📌 Melhor tema Wordpress Premium para Afiliados.
📌 Hospedagem de Sites – Melhor Custo Benefício.

NovoAfiliado.Com

Palavras De Transição Em 2 Ou Mais Palavras
A fim de
Ainda que
A princípio
Antes de tudo
A saber
Acima de tudo
Ainda assim
Ainda mais
Além disso
Anteriormente
Assim que
Assim também
Antes que
Ao passo que
Apesar de
Às vezes
Assim como
Assim sendo
Bem como
Certamente
Com o propósito de
Como resultado
Com toda a certeza
Com efeito
Por outro lado
Posto que
Se bem que
Seja como for

Consequentemente
De tal forma que
De fato
Da mesma forma
Depois que
Dessa forma
De acordo com
Desde que
De tal sorte que
Dessa maneira
Desse modo
Do mesmo modo
Em conclusão
Enquanto isso
Em contrapartida
É provável
Em outras palavras
Em princípio
A menos que
Logo depois
Em resumo
Logo após
Em seguida
Em primeiro lugar
Sem dúvida
Sendo assim
Só para ilustrar
Só que
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Mesmo que
Em segundo lugar
Já que
Em síntese
Logo que
Em suma
Em virtude de
Nesse hiato
Não apenas
Nesse meio tempo
No entanto
Nesse ínterim
Nesse sentido
Ou por outra
Ou seja
Por causa de
Para que
Por analogia
Por certo
Pelo contrário
Por exemplo
Só para exemplificar
Por fim
Se acaso
Tanto quanto
Uma vez que
Visto que
Isto é

Espero que essa lista realmente possa ser útil para você.
Fique à vontade para voltar ao “NovoAfiliado” sempre que
precisar.
Farei o possível para mantê-lo atualizado.
Obrigado e muito sucesso na sua jornada!
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