
Língua Portuguesa                     PONTUAÇÃO              Prof. André Moraes 
 

 

Pontuação estilística 
 

(Fonte: Associação Brasileira de Imprensa) 

 "A vírgula pode ser uma pausa...ou não. 
 Não, espere. 
 Não espere. 
 
Ela pode sumir com seu dinheiro. 
23,4. 
2,34. 
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Pode criar heróis. 
Isso só, ele resolve. 
Isso só ele resolve. 
 
E vilões. 
Esse, juiz, é corrupto. 
Esse juiz é corrupto. 
 
Ela pode ser a solução. 
Vamos perder, nada foi resolvido. 
Vamos perder nada, foi resolvido. 
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A vírgula muda uma opinião. 
Não queremos saber. 
Não, queremos saber. 
 

A VÍRGULA 

 
1) Separa o aposto. 
 
2) Separa o vocativo. 
 
3) Separa as orações coordenadas assindéticas. 
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4) Separa as orações subordinadas adverbiais deslocadas. 
 
5) Separa termos independentes entre si (coordenados entre si) usados sem conjunção. 
 
6) Separa orações começadas por E, quando têm sujeito diferente da primeira. 
 
7) Intercala termos de valor explicativo, retificativo ou adverbial. 
 
8) Indica supressão de verbo.  
 
9) Separa orações coordenadas adversativas, explicativas e conclusivas. 
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10)  Separa conjunções adversativas e conclusivas deslocadas. 
 
11)  Separa orações subordinadas adjetivas explicativas. 
 
12)  Separa o adjunto adverbial deslocado. 
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Atenção!!! 

 
Não se usa vírgula para separar: 
 
1) o verbo de seu sujeito ou objeto. 
2) o nome de seu complemento ou adjunto. 
3) o verbo de seu predicativo. 
4) as orações substantivas de sua principal. 
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JUSTIFIQUE O USO E A AUSÊNCIA DA VÍRGULA. 

 
1) O amor, meus amigos, deve ser um sentimento puro.  
____________________________________________________________________________ 

2) Os clientes chegam, olham, perguntam e vão embora.  
____________________________________________________________________________ 

3) Dentro do navio, os militares conversavam.  

____________________________________________________________________________ 
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4) A cozinha é, nas casas, um lugar de ajuntamento. 

____________________________________________________________________________ 

5) Uns disseram que se enforcou, outros, que voltara para sua cidade.  
____________________________________________________________________________ 

6) Andamos todo o dia; estamos, pois, exaustos.  

____________________________________________________________________________ 

7) Jonas, amigo de Sid, chegará mais tarde.  

____________________________________________________________________________ 
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8) Edna gostava de cozinhar, e Helena fazia artesanato.  
____________________________________________________________________________ 

9) Embora seja pequena, é uma casa confortável.  

____________________________________________________________________________ 

10)  “Olhou a caatinga amarela, que o poente avermelhava.” (Graciliano Ramos)  
____________________________________________________________________________ 

11)  Ele era um rapaz franzino, mas era muito temido.   
____________________________________________________________________________ 
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12)  Eles reclamavam. Eu, porém, suportava calado. 
____________________________________________________________________________ 

13)  O meu pai era paulista 
Meu avô, pernambucano 
O meu bisavô, mineiro 
Meu tataravô, baiano 
Meu maestro soberano 
Foi Antonio Brasileiro 

(Chico Buarque – Paratodos) 
____________________________________________________________________________ 
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14)  Nossos políticos prometem, e não cumprem. 
____________________________________________________________________________ 

15)  A pequena mimada chorava, e gritava, e corria, e batia, e deixava todas as pessoas 
enlouquecidas. 
____________________________________________________________________________ 

16)  Os políticos que roubam devem ser presos. 
____________________________________________________________________________ 

17)  A mulher, tranquila, via o filho partir.  
____________________________________________________________________________ 
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18)  Os jogadores, exaustos, viam o título escapar. 
____________________________________________________________________________ 

19)  Ainda que tivesse roupa (um belo vestido longo), não queria ir à festa. 
____________________________________________________________________________ 

20)  “Respeitem meus cabelos, brancos.” (Chico César) 
____________________________________________________________________________ 

21)  Jonas é um rapaz belo, ou melhor, um belo rapaz. 
____________________________________________________________________________ 
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PONTO E VÍRGULA 

 
1. Para separar os itens de uma enumeração. 
 
Ex.: O candidato precisa fazer duas coisas: 
 

a) chegar com antecedência de uma hora; 
b) trazer identidade. 
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2. Para separar as orações adversativas ou conclusivas, quando se quer alongar a 
pausa. 

 
Ex.: Havia muitas pessoas à minha espera; contudo preferi ficar no escritório. 
 
3. Para separar orações coordenadas quando a conjunção está deslocada. 
 
Ex.: Estudou a tarde toda; estava, portanto, preparado. 
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DOIS-PONTOS 

 
1. Antes de uma citação. 
 
Ex.: Já dizia o velho sábio: “Ler ou não ler Paulo Coelho?” 
 
2. Antes de uma enumeração. 
 
Ex.: Aqui nós temos: amor, compreensão, trabalho, etc. 
 
Obs.: Poderia ser escrito sem os dois-pontos. 
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3. Para introduzir um aposto ou oração apositiva. 
 
Ex.:  Eu quero uma coisa: alegria. 
         Eu quero uma coisa:  que eu tenha alegria. 
 
4. Antes de um exemplo, nota, observação, esclarecimento. 
Ex.: Obs.: 
       Nota: 
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RETICÊNCIAS 

 
Usam-se reticências para indicar a interrupção de um pensamento. 
 
Ex.:  Esse homem é um grande... 
 
ASPAS 

 
1. No começo e no fim de uma citação ou transcrição. 
 
Ex.: Já dizia o velho sábio: “Ler ou não ler Paulo Coelho?” 
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2. Para indicar gíria, estrangeirismo, neologismo. 
 
Ex.: Ele era “imexível”. 
 
3. Para reproduzir um erro gramatical. 
 
Ex.: Ele não tem “experiença”. 
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PONTO 

 
Marca o fim de um período. 
 
Ex.: Ana é a mais bela mulher que conheci. 
 
Obs.: também é usado nas abreviaturas; nunca, porém, naquelas que são símbolos técnicos 
de tempo, distância, peso, etc. 
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TRAVESSÃO 
 
1. Para destacar uma palavra ou frase. 
 
Ex.: Uma coisa – amor – pode libertar o homem. 
 
2. Para indicar nos diálogos mudança de interlocutor. 
 
Ex.:  -  Bom dia! 
        - Não.  Péssimo dia. 
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PARÊNTESES 
 

Acrescentam frases, orações, expressões de valor acessório; por isso ficam 
intercalados no período. 
 
Ex.: Esse homem (não aquele outro) é um crápula. 
 
PONTO DE EXCLAMAÇÃO 
 
Indica as frases exclamativas em que há admiração. 

 

Ex.: Meu Deus!  Que susto! 
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PONTO DE INTERROGAÇÃO 

 

Indica as frases interrogativas (interrogativas diretas). 

 

Exs.:  

 

Quem me tocou?  (interrogação direta) 

Gostaria de saber quem me tocou. (interrogação indireta) 
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1) (FGV) Uma reescritura que mantém o sentido original do trecho “Por isso, paradoxalmente, fixei-me por 
um instante naquele corpo que parecia ancorado do outro lado das coisas.”, considerando-se a 
pontuação, a clareza das ideias e a norma-padrão, é:  

 

(A) Por isso, paradoxalmente, fixei-me, por um instante, naquele corpo que parecia ancorado do outro lado 
das coisas.  
(B) Por isso, paradoxalmente, fixei-me por, um instante naquele corpo, que parecia ancorado do outro lado 
das coisas.  
(C) Por isso, paradoxalmente, fixei-me por um instante naquele corpo que parecia, ancorado, do outro lado 
das coisas.  
(D) Por isso, paradoxalmente, fixei-me por um instante naquele corpo que parecia ancorado do outro, lado 
das coisas.  
(E) Por isso, paradoxalmente, fixei-me por um instante naquele corpo que, parecia ancorado, do outro lado 
das coisas. 
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2) (FGV) O uso das vírgulas atende ao que é preconizado pela norma-padrão da língua portuguesa 
em:  

 

(A) A retirada de madeira para uso doméstico é pontual e, portanto não deve ser comparada com os 
impactos, do desmatamento da Amazônia.  
(B) Os principais benefícios dos fogões ecológicos são: o menor consumo de lenha e a utilização, de 
restos de madeira de demolição.  
(C) É preciso reduzir o consumo de lenha para que se consiga controlar, na Mata Atlântica, o processo 
de desmatamento.  
(D) Segundo a OMS, a exposição à fumaça dos fogões a lenha, é a causa da morte prematura de 
quase dois milhões de pessoas no mundo.  
(E) Algumas atividades, provocam o desmatamento na Mata Atlântica: a caça, a abertura de trilhas, a 
criação de pequenas roças. 
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3) (Cesgranrio) Considere-se a hipótese de que, antes de publicado no jornal, o texto foi revisto pelo 
seu editor, que propôs a alteração do trecho “‘tendo como base a ética, a qualidade dos produtos e 
a boa prestação de serviços ao consumidor’”, pois o texto original continha uma vírgula antes da 
conjunção e. 

 

Se for considerado que ele se baseou nas regras de emprego da vírgula adequado à norma-padrão, a 
decisão do editor levou em conta a 
 
(A) proibição de colocar vírgula antes da conjunção e. 
(B) recomendação de separar por vírgula os elementos de uma enumeração. 
(C) interpretação de que a ênfase criada pela vírgula antes do e era desnecessária. 
(D) obrigatoriedade de colocar vírgula apenas nos elementos iniciais de uma enumeração. 
(E) suposição de que a vírgula criaria um efeito de ambiguidade no texto. 
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4) (Marinha) Em qual opção o comentário sobre o sinal de pontuação está de acordo com a norma 
vigente da língua? 

 

(A) O uso da vírgula em "Quando o sistema funciona, todos os alunos tendem a se tornar estudantes." 
(2°§) é facultativo.  

(B) As vírgulas de "Colegas professores, frustrados e desanimados, apontam [... ]." (5°§) isolam os 
adjuntos adnominais antecipados. 

(C) Os dois-pontos empregados em "É o que parece ocorrer entre nós: enquanto o número [...]" (2°§) 
anunciam uma enumeração. 

(D) As vírgulas podem ser omitidas em "Após 20 minutos, se tanto, vem o tédio e o sono." (4°§) 

(E) Em "Saem de cena deduções matemáticas, descobertas cientificas, fatos históricos [...]." (4°§), as 
vírgulas separam elementos que exercem a mesma função sintática. 
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5) (Cesgranrio) Uma reescritura possível para o trecho “Com o mesmo pano, executou com 
maestria aqueles movimentos rápidos em torno da biqueira, mas a todo instante o usava 
para enxugar-se — caso contrário, o suor inundaria o meu cromo italiano.” (5º§), 
respeitando-se a norma-padrão e mantendo-se o sentido original, está assinalada em 

 

(A) Com o mesmo pano executou com maestria, aqueles movimentos rápidos em torno da 
biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se — caso contrário, o suor inundaria o 
meu cromo italiano. 
(B) Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da 
biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se (caso contrário, o suor, inundaria o meu 
cromo italiano). 



Língua Portuguesa                     PONTUAÇÃO              Prof. André Moraes 
 

 

(C) Com o mesmo pano, executou, com maestria, aqueles movimentos rápidos em torno da 
biqueira, mas, a todo instante, o usava para enxugar-se. Caso contrário, o suor inundaria o 
meu cromo italiano. 
(D) Com o mesmo pano, executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da 
biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se — caso contrário, o suor inundaria, o 
meu cromo italiano. 
(E) Com o mesmo pano executou com maestria aqueles movimentos rápidos em torno da 
biqueira, mas a todo instante o usava para enxugar-se; caso contrário, o suor inundaria o meu 
cromo, italiano. 
 

 


