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O que estudamos até o momento

• A vírgula no período simples

• A vírgula entre os termos da oração (períodos 
simples e composto);

• A vírgula no período composto.



Cronograma a partir daqui

• Ponto e vírgula;

• Dois pontos;

• Reticências;

• Aspas.





O uso do PONTO E VÍRGULA pode

decorrer de uma ORIENTAÇÃO

NORMATIVA (“regra”), bem como de

uma OPÇÃO ESTILÍSTICA do autor

do texto.



EMPREGO

• Entre itens de leis, decretos, 

regulamentos, etc;

• Entre orações coordenadas longas que já 

apresentam vírgula;

• Entre orações coordenadas longas.



Entre leis, decretos, regulamentos,...

- Amar a Deus sobre todas as coisas;

- não tomar Seu santo nome em vão;

- guardar domingos e festas de guarda;

- honrar pai e mãe;

- não matar;

- não pecar contra a castidade;  

- não levantar falso testemunho;

- não desejar a mulher do próximo;

- não cobiçar as coisas alheias. 



Orações coordenadas 
que já têm vírgula

“O presidente deverá tomar medidas duras; os deputados, 

também.”

“Os desafios são os mais complexos em relação às 

penitenciárias; por isso, o governo deve agir com firmeza, para 

garantir a verdadeira função das cadeias: a ressocialização..”



Orações coordenadas 
que já têm vírgula

“O presidente deverá tomar medidas 

duras; os deputados, também.”

Ponto e vírgula obrigatório: como, pelo 

menos, uma oração coordenada apresenta 

vírgula, ele é empregado para delimitar e 

organizar as orações do período (evitar 

confusão).



Orações coordenadas 
que já têm vírgula

“Os desafios são os mais complexos em relação às 

penitenciárias; por isso, o governo deve agir com 

firmeza, para garantir a verdadeira função das cadeias: a 

ressocialização..”

Ponto e vírgula obrigatório: como, pelo 

menos, uma oração coordenada apresenta 

vírgula, ele é empregado para delimitar e 

organizar as orações do período (evitar 

confusão).



Entre orações coordenadas longas ou para 
substituir vírgulas entre coordenadas

Os sacrifícios a nós impostos serão enormes, porém não 

desistiremos de nossos sonhos.

Os sacrifícios a nós impostos serão enormes; porém não 

desistiremos de nossos sonhos.

Os sacrifícios a nós impostos serão enormes; não 

desistiremos, porém, de nossos sonhos.



Entre orações coordenadas longas ou para 
substituir vírgulas entre coordenadas

Os sacrifícios a nós impostos serão enormes, porém não 

desistiremos de nossos sonhos.

Os sacrifícios a nós impostos serão enormes; porém não 

desistiremos de nossos sonhos.

Os sacrifícios a nós impostos serão enormes; não 

desistiremos, porém, de nossos sonhos. [PONTO E 

VÍRGULA OBRIGATÓRIO]





EMPREGO

• Introduzir falas de personagens em 

narrativas;

• Introduzir o discurso direto (fala ou escrito 

de alguém);

• Introduzir uma enumeração.



Introduzir falas de personagens em 

narrativas

“João Leite me aguarda junto à porta:

- Que é que você foi fazer?

- Me despedir dos seus amigos.

Ele solta uma gargalhada:

- Aqueles são meus amigos...”



Introduzir o discurso direto

Graciliano Ramos
escreve em São
Bernardo:

“penso em Madalena com
insistência. Se fosse
possível
recomeçarmos…Para que
enganar-me? Se fosse
possível recomeçarmos
aconteceria exatamente o
que aconteceu. Não
consigo modificar-me, é o
que mais me aflige.”



Introduzir uma enumeração

Cinco ameaças à vida na Terra: aquecimento global, 

biodiversidade, água, petróleo, lixo.

ENUMERAÇÃO

Peço-te isso: ame todas as coisas; aproveite sua 

vida; seja feliz.





EMPREGO

• Sinalizar a exclusão de um trecho num texto;

• Sugerir algo ao leitor.







EMPREGO

• Destacar neologismos, gírias, estrangeirismos;

• Destacar títulos de obras;

• Ironizar uma expressão;

• Indicar o discurso direto;

• Sinalizar o início e o fim de um trecho 
transcrito.



1) O “sonegômetro” aponta para uma sonegação 

estimada em – aproximadamente – em 24% do total da 

arrecadação.

2) O “American Way of Life” foi uma política direcionada à 

classe média estadunidense.

3) Diz-se que quando alguém nos ama é porque nos “deu 

onda”.

4) Seu modo de agir na empresa sempre foi “exemplar”: 

humilhava os outros; demitia sem motivos justos; não 

pagava horas extras; saía antes do horário...



Introduzir o discurso direto ou o 

trecho de uma obra

Graciliano Ramos
escreve em São
Bernardo:

“penso em Madalena com
insistência. Se fosse
possível
recomeçarmos…Para que
enganar-me? Se fosse
possível recomeçarmos
aconteceria exatamente o
que aconteceu. Não
consigo modificar-me, é o
que mais me aflige.”




