
1

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA – UESB

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – 2021 
(77) 3425-9339 – uesbparatodos2017@gmail.com

LÍNGUA PORTUGUESA 

Talita Souza Pereira

Janeiro 2021

mailto:uesbparatodos2017@gmail.com


2

PONTUAÇÃO
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PARA QUE 
SERVEM?

Cada uma delas têm suas regras 
específicas e, quando utilizadas de 
forma equivocada em alguma frase, 
muda seu contexto e até mesmo o 
seu sentido. 
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PONTO FINAL
O ponto final é colocado no final de 
cada frase. Após o ponto, inicia-se 
uma nova sentença com a primeira 
letra maiúscula.

EX: Eu amo a minha profissão. 
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INTERROGAÇÃO

1.  Para formar perguntas diretas:
Você quer ir conosco ao parque?

2.  Para indicar surpresa, expressar indignação ou 
atitude de expectativa diante de uma determinada 
situação.
O que? Não acredito que você tenha tido essa atitude!   

Indignação
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PONTO DE EXCLAMAÇÃO 

1. Depois de frases que expressem sentimentos distintos, 
tais como: entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror, 
espanto:

Iremos passear!
Entusiasmo

2. Depois de vocativos e algumas interjeições:
Ui! Que susto você me deu.

3. Nas frases que exprimem desejo:
Oh, meu pai, ajude-me!

Interjeição é a 
classe morfológica 
que, embora não se 
flexione, expressa 
emoção, sensação, 
ordem ou apelo. 
Vocativo nada mais 
é do que um termo 
que serve para 
chamar atenção do 
interlocutor
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PONTO E VÍRGULA

Sobretudo, a função do ponto e vírgula é atribuir clareza a 
uma frase, deste modo organizando os itens apresentados. 

1. Separar itens enumerados:
A morfologia se divide em;
Substantivo;
Adjetivo;
Artigo;
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PONTO E VÍRGULA

2. Separar um período coordenado que já se encontra 
dividido por vírgulas: 

 Ele não disse nada, apenas olhou ao longe, sentou por cima da 
grama; queria ficar sozinho com seu cão.

3. Separar conjunções adversativas
 
Talita saiu mais cedo de casa; porém, chegou atrasada ao trabalho 
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DOIS PONTOS

 

1. Se vai fazer uma citação ou introduzir uma fala:

Ela respondeu: não, muito obrigada!

2. Se quer indicar uma enumeração:

Quero lhe dizer algumas coisas: não converse com pessoas estranhas, 
não brigue com seus colegas e não responda à professora
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ASPAS 
1. citação de alguém: 

 “Não quero flores, quero Baobá”  Poema de Urânia Munzanzu 

2.  expressões estrangeiras, neologismos, gírias:

Nada pode com a propaganda de “outdoor”.
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RETICÊNCIAS

São usadas para indicar supressão de 
um trecho, interrupção ou dar ideia de 
continuidade ao que se estava 
falando:

Então veio um sentimento de fúria, 
irritação, inquietude...
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VÍRGULA

Separação de vocativos (Então, minha querida, não 
há mais o que se fazer )
Separação de apostos (O José, ex-integrante da 
banda, veio assistir ao ensaio.)
Isolar expressões de caráter corretivo (Nada se fez, 
naquele momento, para que pudéssemos ir! )
Isolar nomes de lugares no formato de data 
(Jequié, 18 de janeiro de 2021.)
Separar elementos enumerados (Talita, Francine, 
Luiza, Vitória)

Aposto é um termo 
que adjunto ao 
substantivo ou 
pronome para explicar 
ou especificar melhor 
e vem separado dos 
demais termos por 
meio virgula, travessão 
ou dois pontos. 
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COMO NÃO USAR!!!
Caso ocorra separação de sujeito e predicado

“Nando brinca de ser técnico de enfermagem”

Caso ocorra separação de verbo e objeto

“As crianças vendiam doces”

SU V PREDICADO

SU V. TRANS. DIRETO

OBJ. DIRETO

Predicado é a parte da 
oração na qual 
encontra-se o verbo e que 
traz informações sobre o 
sujeito.
Objeto é um 
complemento verbal que 
completa o sentido de 
verbos transitivos. 
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COMO NÃO USAR!!!
Caso ocorra separação de adjunto adnominal e nome

“A peça “Sonhos de uma noite de verão” entrará em cartas na 
próxima semana”

Caso ocorra separação do complemento nominal e nome
“Francine fez uma breve leitura do texto”

COMPL. NOMINAL

ADJ. ADNOMINAL

Adjunto é considerado 
um termo acessório da 
oração.

OBJ.DIRETO COMPL. NOMINAL

Complemento nominal é 
um termo ligado ao nome 
por meio de uma 
preposição completando o 
sentindo do mesmo.
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COMO NÃO USAR!!!
Caso ocorra separação de predicativo do objeto e objeto

“Carlos considera este serviço essencial”

Caso ocorra separação da oração subordinada da 
substantiva

“É necessário que você esteja presente na aula amanhã!”

Predicativo do objeto 
é quem atribui uma 
qualidade ao objeto.

OBJ.DIRETO PRED. OBJETO

Orações subordinadas 
possuem uma relação 
de dependência com uma 
outra oração, chamada 
de principal.

ORAÇÃO PRINCIPAL ORAÇÃO SUBORDINADA
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PARÊNTESES 

São utilizados para explicar melhor algo que foi dito 
ou apenas para fazer indicações:

Ela dançou, e cantarolou, e gargalhou, e depois chorou (o e 
aparece repetido e, por isso, há o predomínio de vírgulas)



17

TRAVESSÃO
1. Indicar a mudança de interlocutor em um diálogo:

–  Eu estive pensando o quanto estou feliz
–  O que você tem pensado?

2. Separar orações intercaladas, desempenhando as funções 
da vírgula e dos parênteses:

Não faça isso! – falou a irmã irritada – você pode morrer.

3. Colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra
O prêmio foi concedido ao melhor professor da escola – Uma 

pessoa bastante dedicada. 
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OBRIGADA!


