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• Pontuação indica na escrita as várias possibilidades de 

entonação da fala, além de ajudar a expressão de 

pensamentos, sentidos e emoções, tornando mais clara e 

precisa a compreensão do texto.

• Interrogação, aspas, exclamação, dois-pontos, reticências, 

ponto.

• Estou preso na tigela de água de algum cachorro estúpido!

• Estou preso na tigela de água de algum cachorro, estúpido!



Vírgula
• Emprega-se a vírgula no período simples:

1. Para separar, numa enumeração, os termos com mesma 
função sintática: Sua observação foi inconveniente, agressiva, 
irônica, antipática.

2. Para separar o aposto: Fernanda Montenegro, atriz talentosa, 

recebeu homenagens da imprensa mundial.

3. Para separar o vocativo: Bom dia, Sr. Hagar ...

4. Para separar adjuntos adverbiais antepostos: Durante o 
carnaval, na Bahia, não choveu.

5. Para separar nomes de lugar, em datas e endereços: 
Brasília, 03 de maio de 2011. Rua do ouro, 228.

6. Para separar palavras ou expressões explicativas: O diretor 
titubeou, isto é, não concordou de pronto com a decisão.

7. Para indicar a supressão do verbo (zeugma): Nós preferimos 
café, e eles, chá. (preferem)



• Não se emprega a vírgula no período simples:

1. Entre o sujeito e o predicado: A subida até o mirante deixou a 

criança fatigada. (Sujeito/Predicado)

2. Entre o verbo e seus complementos: Os cientistas preocupam-se

com o efeito estufa. Renato Russo tinha voz 

melódica.

3. Entre o nome e seus adjuntos adnominais e complementos

nominais: A visão do mar deixava-o absorto. (Nome/A.Ad.).       

O fiscal foi gentil com o turista. (Nome/CN)

4. Entre dois termos ligados por “nem”, “ou” ou “e”: Não esperou a 

mim nem  a você. Escolha cerveja ou vinho.



• Período composto

Emprega-se a vírgula no período composto:

1. Para separar orações coordenadas não ligadas pela conjunção 

aditiva e: Viajou no fim de semana, foi visitar os pais. (O. C. Assind.)

2. Para separar orações, coordenadas pela conjunção aditiva “e”, que 

apresentam sujeitos diferentes: Desfiz as malas, e saímos juntos.

3. Para separar orações subordinadas adjetivas explicativas: Suas 

opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos.

4. Para separar orações subordinadas adverbiais, sobretudo quando 

antepostas à principal (e, de modo geral, separar as orações 

subordinadas quando estão deslocadas ou intercaladas): Embora 

vivesse no interior, conhecia a agitação dos centros urbanos. 

(concessiva)

5. Para separar orações intercaladas ou interferentes: As ofensas, disse 

ela, foram graves!



• Não se emprega a vírgula no período composto

1. Entre a oração principal e a oração subordinada substantiva: 

A família decidiu que mudaria para o sul.

2. Para separar a oração subordinada adjetiva restritiva

intercalada na oração principal: O estágio que fiz nesta 

empresa foi proveitoso.

3. Entre duas coordenadas ligadas pela conjunção aditiva e com 

o mesmo sujeito: A reunião foi longe e terminou após o 

expediente.



Ponto-e-vírgula
• Emprega-se o ponto-e-vírgula, que indica uma pausa mais longa 

que a da vírgula: 

1. Para separar, em um período de certa extensão, as partes que 

tenham orações já separadas por vírgulas: 

2. Para separar os itens de uma enumeração: a prova constará 

de: a) um estudo de texto; b) cinco questões gramaticais 

contextualizadas; c) uma redação sobre o tema abordado no 

texto.



Dois-pontos
• Empregam-se os dois-pontos:

1. Para introduzir uma fala: A aeromoça aproximou-se: - Os passageiros 

devem permanecer sentados até o pouso da aeronave.

2. Para introduzir uma citação: Pois estava escrito em cima do jornal: 
em São Paulo a Polícia proibira comícios na rua e passeatas; embora se 
falasse vagamente em motins de tarde no largo da Sé.

3. Para introduzir uma enumeração: “Procurei o motivo do apelido 
curioso, nada vi semelhante ao objeto da comparação: um homem atento, 
grave, de rosto inexpressivo.” Graciliano Ramos. Infância.

4. Para introduzir uma explicação, resumo ou consequência do 
que se disse antes: Dez anos depois, não passávamos disto: um 
bando de garotos zombeteiros.



Reticências
• Empregam-se as reticências:

1. Para indicar suspensão de pensamento: “Esta incapacidade de 

atingir, de entender, é que faz com que eu, por instinto de ...

(Clarice Lispector. Os melhores contos.)

2. Para indicar dúvida, surpresa ou hesitação: “- E as obras de 
Tormes? A igreja... Já haverá igreja nova?” (Eça de Queirós. A cidade e 

as serras.)

3. Para indicar ironia: - O Torres virá mesmo desta vez? Até 
parece...

4. Supressão de parágrafos:  [...]



• Ponto de interrogação

• Ponto de exclamação

• Ponto final










