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E X E R C Í C I O S  D E

Pontuação



É expressamente proibido cópia, venda, 
publicação e distribuição do conteúdo ofe-
recido. A utilização para qualquer outro 
fim está expressamente proibida por lei e 
pode resultar em penas civis e criminais.

Atenção
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Pontuação

A pontuação é uma área importante da língua portuguesa e deve ser olhada com bastante aten-
ção, pois os erros cometidos pelos estudantes são inúmeros. Sem a pontuação, ficaria muito 
difícil organizar e compreender as ideias passadas na comunicação escrita. Saber pontuar cor-
retamente é imprescindível para que você escreva bem e se comunique de maneira adequada 
com as pessoas. 

Veja quais são os sinais de pontuação tradicionalmente usados na língua portuguesa: 

1. Ponto ( . )

2. Dois-pontos ( : )

3. Reticências ( ... )

4. Parênteses (    )

5. Ponto de Exclamação ( ! )

6. Ponto de Interrogação ( ? )

7. Vírgula ( , )

8. Ponto e vírgula ( ; )

9. Travessão ( — )

10. Aspas ( “   ” )
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1. Numere corretamente, baseando-se nos sinais de pontuação mencionados acima: 

a. (      ) Servem para suprimir palavras, textos ou até mesmo indicar que o sentido vai muito mais 
além do que está expresso na frase.

b. (      ) Indica uma pausa no discurso. Serve também para separar termos com a mesma função 
sintática, bem como separar aposto e vocativo.

c. (      ) São utilizadas para enfatizar palavras ou expressões e para delimitar citações de obras.

d. (      ) É utilizado no início de frases diretas para indicar os diálogos do texto e para substituir 
os parênteses ou dupla vírgula.

e. (      ) É utilizado para exclamar e colocado em frases que denotam sentimentos. Por exemplo: 
surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto.

f. (      ) Esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação, para introduzir uma fala ou para 
iniciar uma enumeração.

g. (      ) São utilizados para isolar explicações ou acrescentar informação acessória.

h. (      ) Serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação 
de elementos.

i. (      ) É utilizado para interrogar, perguntar. 

j. (      ) É utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. É ainda uti-
lizado nas abreviações.

2. Assinale a frase que está pontuada incorretamente: 

a. Nas cidades, ônibus encheram as garagens e as avenidas ficaram desertas. 

b. O presidente criticou, de maneira dura, a inércia do governo.

c. Assim que você chegar, avise-me, por favor.

d. Os cultos e manifestações de fé da igreja, tinham limites de pessoas. 

e. Após alguns dias, vieram os resultados dos exames. 

3. O sinal de pontuação está incorreto em: 

a. Dizem que o ano só começa depois do carnaval, certo? 

b. Você nunca pensou em se casar? 

EXERCÍCIOS
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1. 3 / 7 / 10 / 9 / 5 / 2 / 4 / 8 / 6 / 1

2. Letra d

Nunca separe o sujeito do verbo com vírgula. Nunca! Nunca mesmo! Correção: Os cultos e 
manifestações de fé da igreja / tinham limites de pessoas. 

3. Letra e 

A vírgula é obrigatória na presença de um vocativo. 

Correção: Meu prezado amigo, preciso falar com você ainda hoje.

4. a. Quando a filha nasceu, um misto de culpa, rejeição, vergonha e tristeza eclodiu dentro dela.

b. Reflita: será que você costuma atrair pessoas folgadas? 

c. Vocês são peregrinos? – perguntou a velha senhora que nos servia o     café. 

d. Escute, filho, por que você nunca arruma o seu quarto? 

e. No ateliê da artista, elementos orgânicos (folhas, galhos e cascas de árvores) são transforma-
dos em peças decorativas. 

5. a. F / b. V / c. F / d.  V / e. V 

... recuperar mecanismos da língua FALADA, como entonação e pausas.

... no início das falas no discurso DIRETO.

6. Letra c

Estruturar as frases ESCRITAS de forma lógica, a fim de que elas tenham significado.

7. Letra e

Se o presidente afirma, o uso do ponto de interrogação está incorreto.

Sujeito (toda corrupção) e verbo nunca podem ser separados com vírgula.

Sujeito (o governador) e verbo nunca podem ser separados com vírgula.

Se a frase estiver na ordem direta e o adjunto adverbial estiver no final, não devemos usar a 
vírgula antes dele.

8. a. Meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã saíram juntos.

b. Paulo, arrume seu quarto agora!

c. Paulo, professor de matemática, era o melhor profissional da escola.

Gabarito comentado
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NOVAS APOSTILAS!
TODO MÊS
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