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Pontuação:

Respeitem os meus cabelos, brancos. 
Chico Cesar



Pontuação:

Respeitem os 
meus cabelos, 
brancos. 
Chico Cesar



Pontuação : 

deixo os meus bens 
a meu sobrinho não  
à minha irmã   jamais  
pagarei a conta do   
alfaiate nada  aos 
pobres



TEORIA DA VÍRGULA  



Os dados estatísticos do IBGE (sujeito) 
m o s t r a r a m ( v e r b o ) re s u l t a d o s 
inesperados (objeto) na pesquisa 
passada (adjunto adverbial). 



Os dados estatísticos do IBGE 
mostraram resultados inesperados  
na pesquisa passada. 



Na pesquisa passada, dados 
estatísticos do IBGE mostraram 
resultados inesperados. 



Os dados estatísticos do IBGE, na 
pesquisa passada, mostraram 
resultados inesperados. 



Os dados estatísticos do IBGE 
mostraram, na pesquisa passada, 
resultados inesperados. 



1- É obrigatória a vírgula para separar, 
numa enumeração, termos com mesma 

função sintática. 

Exemplo: Sua observação foi 
inconveniente, irônica, agressiva, 

desnecessária.



2- É obrigatória a vírgula para assinalar 
o vocativo onde quer que ele se 

encontre na frase. 

Exemplos:  
Joana, vem cá! 
Vem cá, Joana! 

Vem, Joana, pra cá!



3- É obrigatória a vírgula para assinalar o 
aposto. 

Exemplo: Fernanda Montenegro, atriz 
talentosa, recebeu homenagens da 

imprensa mundial.



4- É obrigatória a vírgula para assinalar 
expressões explicativas. 

Exemplo: A Escola Domingos Rebelo,  
isto é, a minha escola, situa-se na Av. 

Antero de Quental.



5- É obrigatória a vírgula para assinalar 
o local numa data. 

Exemplo: Recife, 2 de março de 2015.



6- É obrigatória a vírgula para assinalar 
orações subordinadas que se encontrem 

no princípio de uma frase, ou seja, antes da 
principal ou subordinante. 

Exemplo: Se não tivesse pais, viveria num 
orfanato.



7- É obrigatória a vírgula para 
assinalar as orações intercaladas. 

 Exemplo: Os dois irmãos, embora se 
dessem bem, saíam sempre 

sozinhos.



8- É obrigatória a vírgula para assinalar 
a presença das orações coordenadas 
não ligadas pela conjunção aditiva e. 

Exemplo: Está muito sol, no entanto 
está frio.



9- É obrigatória a vírgula para separar 
orações, coordenadas pela conjunção 

aditiva e, que apresentam sujeitos 
diferentes. 

Exemplo: 
 Desfiz as malas, e saímos juntos.



10- É obrigatória a vírgula para marcar 
elipse (omissão) do verbo. 

Exemplo: Os adultos comeram churrasco. 
As crianças, pizza.



Exercício de Vírgula

Coloque todas as vírgulas 
obrigatórias nesta Redação



Publicidade infantil em questão no Brasil



Desde o início da expansão da rede dos 
meios de comunicação do Brasil  em especial 
o rádio e a televisão a mídia publicitária tem 
veiculado propagandas destinadas ao público 
infantil  mesmo que os produtos ou serviços 
anunciados não sejam destinados a ele. Na 
década de 1970 por exemplo era transmitida 
no rádio a propaganda de um banco 
utilizando personagens folclóricos chamando 
a a tenção das c r ianças que ass im 
persuadiam os pais a consumir.



É sabido que no período da infância o ser humano 
ainda não desenvolveu claramente seu senso 
crítico e dessa forma é facilmente influenciado por 
personagens de desenhos animados filmes gibis 
ou simplesmente pela combinação de sons e cores 
de que a publicidade dispõe. Os adolescentes 
também são alvo numa fase em que o consumo 
pode ser sinônimo de autoafirmação. Ciente desse 
fato a mídia cria os mais diversos produtos fazendo 
uso desses atributos como brindes em lanches 
produtos de higiene com imagens de personagens 
e até mesmo utilizando atores e modelos mirins 
nos comerciais.



Muitos pais têm então se queixado do comportamento 
consumista de seus filhos apelando para organizações 
de defesa dos direitos da criança e do adolescente . 
Em abril de 2014 foi aprovada uma resolução que julga 
abusiva essa publicidade infantil gerando conflitos entre 
as empresas organizações publicitárias e os 
defensores dos direitos desse público-alvo. Entretanto 
tal resolução configura um importante passo dado pelo 
Brasil com relação ao marketing infantil . Alguns países 
cujo índice de escolaridade é maior que o brasileiro já 
possuem legislação que limita os conteúdos e horários 
de exibição dos comerciais destinados às crianças. 
Outros como a Noruega proíbem completamente 
qualquer publicidade infantil.



A legislação brasileira necessita portanto 
continuar a romper com as barreiras impostas 
pela indústria publicitária a fim de garantir que o 
público infantil não seja alvo de interesses 
comerciais por sua inocência e fácil persuasão. 
No âmbito educacional as escolas devem auxiliar 
na formação de cidadãos com discernimento e 
capacidade crítica. Dessa forma é importante que 
sejam ensinados e discutidos nas salas de aula os 
conceitos de cidadania consumismo publicidade  
adequando-os a cada faixa etária.



Exercício de Vírgula

Resolução da Atividade



Desde o início da expansão da rede dos 
meios de comunicação do Brasil em 
especial o rádio e a televisão a mídia 
publicitária tem veiculado propagandas 
destinadas ao público infantil  mesmo que os 
produtos ou serviços anunciados não sejam 
destinados a ele. Na década de 1970  por 
exemplo  era transmitida  no rádio  a 
propaganda de um banco ut i l izando 
personagens folclóricos  chamando a 
atenção das cr ianças que  assim  
persuadiam os pais a consumir.



É sabido que  no período da infância  o ser 
humano ainda não desenvolveu claramente seu 
senso crítico e  dessa forma  é facilmente 
influenciado por personagens de desenhos 
animados  filmes  gibis ou simplesmente pela 
combinação de sons e cores de que a publicidade 
dispõe. Os adolescentes também são alvo numa 
fase em que o consumo pode ser sinônimo de 
autoafirmação. Ciente desse fato  a mídia cria os 
mais diversos produtos fazendo uso desses 
atributos  como brindes em lanches  produtos de 
higiene com imagens de personagens e  até 
mesmo  utilizando atores e modelos mirins nos 
comerciais.



Mui tos pa is têm  então  se queixado do 
comportamento consumista de seus filhos  apelando 
para organizações de defesa dos direitos da criança e 
do adolescente . Em abril de 2014  foi aprovada uma 
resolução que julga abusiva essa publicidade infantil  
gerando conflitos entre as empresas  organizações 
publicitárias e os defensores dos direitos desse público-
alvo. Entretanto tal resolução configura um importante 
passo dado pelo Brasil com relação ao marketing 
infantil . Alguns países  cujo índice de escolaridade é 
maior que o brasileiro  já possuem legislação que 
limita os conteúdos e horários de exibição dos 
comerciais destinados às crianças. Outros  como a 
Noruega  proíbem completamente qualquer 
publicidade infantil.



A legislação brasileira necessita  portanto  
continuar a romper com as barreiras impostas 
pela indústria publicitária a fim de garantir que o 
público infantil não seja alvo de interesses 
comerciais por sua inocência e fácil persuasão. 
No âmbito educacional  as escolas devem 
aux i l ia r na formação de c idadãos com 
discernimento e capacidade crítica. Dessa forma  
é importante que sejam ensinados e discutidos  
nas salas de aula  os conceitos de cidadania  
consumismo  publicidade  adequando-os a 
cada faixa etária.


