
 . (ponto) - para marcar final de frases.

 ? (ponto de interrogação) - final de frases 
interrogativas diretas.



! (ponto de exclamação) - indicar surpresas, 
traduzir ordens.



: (dois pontos) - emprega-se geralmente, 
antes de citações, enumerações ou orações 
que explicam o enunciado anterior.





 ; (ponto e vírgula) - estabelecer divisões bem 
marcadas entre uma idéia e outra, para 
separar orações com sentido oposto ou ainda 
para separar itens em séries que 
anteriormente já vieram separados por 
vírgula.

 .
( ) (parênteses) - para incluir informação 
extra em uma frase, como por exemplo, 
datas, ideias, exemplos etc.



 … (reticências) - para indicar uma 
interrupção da estrutura da frase que não foi 
concluída por algum motivo e em citações 
onde alguns trechos foram excluídos.

 .
“ ” (aspas) - para introduzir frases ou ideias 
de terceiros ou de uma citação; em palavras 
estrangeiras, expressões latinas, palavras 
grafadas erradamente, neologismos e gíria 
ainda não incorporada ao vocabulário.

 .
— (travessão) - utilizado na representação 
gráfica de diálogos, quando há mudanças de 
interlocutor.



 Usa-se a vírgula:
Para marcar intercalação:

 a) do adjunto adverbial: O café, em razão da sua 
abundância, vem caindo de preço.

b) da conjunção: Os cerrados são secos e áridos. 
Estão produzindo, todavia, altas quantidades de 
alimentos.



 c) das expressões explicativas ou corretivas: 
As indústrias não querem abrir mão de suas 
vantagens, isto é, não querem abrir mão dos 
lucros altos.

 Para marcar inversão:

 a) do adjunto adverbial (colocado no início da 
oração): Depois das sete horas, todo o 
comércio está de portas fechadas.

b) dos objetos pleonásticos antepostos ao 
verbo: Aos pesquisadores, não lhes 
destinaram verba alguma.



 c) do nome de lugar anteposto às datas:

 Curitiba, 21 de março de 2014.

 Usa-se vírgula para separar entre si 
elementos coordenados (dispostos em 
enumeração):
Era um garoto de 15 anos, alto, magro.
A ventania levou árvores, e telhados, e 
pontes, e animais.



 Usa-se a vírgula para marcar elipse (omissão) do 
verbo:

Nós queremos comer pizza; e vocês, churrasco.

 Usa-se a vírgula para isolar:

- o aposto:
São Paulo, considerada a metrópole 
brasileira, possui um trânsito caótico.

- o vocativo:
Ora, Triburtino , não diga bobagem.


