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• TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE) 

• DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

• CONTEÚDO: SINAIS DE PONTUAÇÃO

• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES



NA AULA ANTERIOR

• TIPOS E GÊNEROS TEXTUAIS

• DESCRITIVO
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SINAIS DE PONTUAÇÃO
Sinais de Pontuação são sinais gráficos que contribuem para a coerência e a coesão de textos, 
bem como têm a função de desempenhar questões de ordem estilística.

São eles: o ponto-final (.), a vírgula (,), o ponto e vírgula (;), os dois pontos (:), o ponto de 
exclamação (!), o ponto de interrogação (?), as reticências (...), as aspas (“”), os parênteses ( ( ) ) e 
o travessão (—).

 Embora não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral, eles estruturam os 
textos e procuram estabelecer as pausas e as entonações da fala. Basicamente, têm como 
finalidade:

1) Assinalar as pausas e as inflexões de voz (entoação) na leitura; (,) (.) (?) (!) (...) (“”)

2) Separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas; (,) (;) (—) ( ( ) ) (“”)

3) Esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. (.) (,) (!) (?) (...) (()) (—) (“”)
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Os sinais de pontuação têm por finalidade: 
- assinalar as pausas e as entonações na 

leitura,
-  separar palavras, expressões e orações que 

precisam ser destacada;
- E fazer esclarecimentos a respeito de algo 

que se escreveu.

Na nossa linguagem diária para fazermos isso 
usamos a entoação mas, na maioria das vezes, 
nem percebemos.

 A entonação é capaz de mudar o significado do 
que dizemos. 

Logo os SINAIS DE PONTUAÇÃO mudam o 
significado do que dizemos.
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PRINCIPAIS USOS DOS SINAIS DE PONTUAÇÃO:

PONTO FINAL ( . )
É utilizado na finalização de frases declarativas (afirmativas ou negativas) e frases imperativas:
EX: Lembrei-me de um caso antigo.
EX. Não vamos animar a plateia.
EX: Saia daqui agora!

O ponto final também é utilizado em abreviaturas: EX: Sr. (senhor), Sra. (senhora), Srta. (senhorita), pág. 
(página).

PONTO DE INTERROGAÇÃO (?)
É utilizado no fim de uma palavra, oração ou frase, indicando uma pergunta direta.
EX: Quem é você? Por que ninguém ligou? Que dia é hoje?

PONTO DE EXCLAMAÇÃO (!)
É usado no final de frases exclamativas, depois de interjeições ou locuções. Marca a entoação de surpresa, 
alegria, dor, indignação, sentimentos de modo geral.
EX: Ah! Isso é demais! Mas que doce gostoso!
EX: Ui! Você torceu meu nariz!
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DOIS PONTOS ( : )
Os dois pontos são empregados nos seguintes casos:
 1 - para iniciar uma enumeração.
Ex: O computador tem a seguinte configuração: memória RAM 256 MB; HD 40 GB; fax-modem; placa 
de rede e som.
Ex: Precisamos comprar: leite, carne, ovos, pão e açúcar.

2 - antes de uma citação.
Ex: Já diz o ditado: tal pai, tal filho.
Ex: Como já diz a música: o poeta não morreu.

3 - para interromper a fala do narrador.
Ex: O repórter disse: - Nossa reportagem volta à cena do crime.

4 - para indicar esclarecimento, um resultado ou resumo do que já foi dito.
Nota de esclarecimento: Nossa empresa não envia e-mail a seus clientes.
Ex: O Ministério de Saúde adverte: fumar é prejudicial à saúde.
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RETICÊNCIAS (…)
Para indicar suspensão ou interrupção de pensamento. Para indicar hesitação. Para indicar 
ironia, malícia ou qualquer outro sentimento que o autor não quer explicitar (Exemplo: 
Aqui jaz meu amigo. Ele repousa e eu também…). Para dar tempo ao leitor para que ele 
reflita sobre o que foi escrito na mensagem.
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VÍRGULA ( , )
A vírgula é usada nos seguintes casos:

1 - para separar o nome de localidades das datas. EX: Recife, 28 de junho de 2005.
2 - para separar vocativo. EX: Meu filho, venha tomar seus remédios.
3 - para separar aposto. EX: Brasil, país do futebol, é um grande centro de formação de jogadores.
4 - para separar expressões explicativas ou retificativas, tais como: isto é, aliás, além, por exemplo, além 
disso, então... EX: O nosso sistema precisa de proteção, isto é, de um bom antivírus. Além disso, 
precisamos de um bom firewall. EX: Porém, os estudos foram encerrados. EX: “O amor, por exemplo, é 
um sacerdócio.” (Machado de Assis)
5 - para separar orações coordenadas assindéticas (não introduzidas por conjunção). EX: Não se perca 
de mim, nem desapareça. EX: Cobram muitos impostos, no entanto poucas obras são feitas.
6 - para separar orações coordenadas sindéticas (introduzidas por conjunção e classificadas conforme as 
conjunções que as introduzem), desde que não sejam iniciadas por e, ou nem. EX: Ela ganhou um carro, 
mas não sabe dirigir. EX: Eu não quero ir ao cinema nem jogar futebol. EX: Preciso falar com você e 
combinar nosso passeio.
7 - para separar orações adjetivas explicativas. EX: A Amazônia, pulmão mundial, está sendo devastada.
8 - para separar o adjunto adverbial. EX: Com a pá, retirou a sujeira.
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A VÍRGULA ALTERA O SENTIDO DA FRASE?

O emprego da vírgula está condicionado a razões de ordem sintática. Dessa forma, a 
presença ou não desse sinal de pontuação é imprescindível no sentido da frase. 

Observe:
O advogado do cantor, Sérgio Silva, requereu no Supremo Tribunal de Justiça a anulação 
da prisão temporária de seu cliente.
O advogado do cantor Sérgio Silva requereu ontem no Supremo Tribunal de Justiça a 
anulação da prisão temporária de seu cliente.
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No primeiro exemplo, a presença das vírgulas indica que o nome do advogado do cantor 
é Sérgio Silva e o nome do cantor é desconhecido por nós. Porém, no segundo exemplo, 
a ausência das vírgulas indica que Sérgio Silva é o nome do cantor. Neste caso, o nome do 
advogado é desconhecido por nós.

Veja mais um exemplo:
João quer almoçar.
João, quer almoçar?

As duas orações são compostas das mesmas palavras, mas a pontuação diferente muda 
substancialmente o sentido.
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EXERCÍCIO

LEIA O TEXTO
Certa vez num reino, o filho de um lavrador, chamado Lucas, morreu enforcado. Lucas foi condenado à 
morte por suspeita de ter matado uma moça da nobreza. Porém, minutos antes do enforcamento do 
rapaz, o rei Robert recebeu uma mensagem de seu conselheiro investigador: “ Majestade, o rapaz é 
inocente não, mate-o!“. E o jovem foi enforcado. Só depois o detetive falou para o Rei que na mensagem 
quis dizer que o jovem era inocente. 

01. Como a mensagem deveria ter sido escrita para salvar a vida de Lucas?
 A) “ Majestade, o rapaz, é inocente não, mate-o!”
B) “ Majestade, o rapaz é inocente, não, mate-o!“
C) “ Majestade, o rapaz é inocente, não mate-o!“

02. Na frase: “E o jovem foi enforcado. “ o ponto-final indica:
A) Uma dúvida
B) Uma possibilidade
C) Uma certeza.
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