


O Uso da Vírgula 

Esse sinal de pontuação não é tão inocente 
como você pensa...
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Vírgula 

Uma vírgula muda tudo!!!



Vídeo: Vírgula(ABI) 

Vídeo: ABI 



Pontuação : 

Deixo os meus bens 
a meu sobrinho 
não  à minha irmã   
jamais  pagarei a 
conta do   alfaiate 
nada  aos pobres
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Obama (sujeito) visitou (verbo) a rainha inglesa 
(objeto) na semana passada (adjunto adverbial). 



Vírgula: 

Obama visitou a rainha inglesa  
na semana passada. 



Vírgula: 

Na semana passada, Obama 
visitou a rainha inglesa. 



Vírgula: 

Obama, na semana passada, 
visitou a rainha inglesa.



Vírgula: 

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

função sintática. 

Exemplo: Sua observação foi 
inconveniente, irônica, agressiva, 

desnecessária.



Vírgula: 

CURIOSIDADE: 

Qual a diferença? 

1- Sua observação foi inconveniente, 
irônica, agressiva, desnecessária. 

2- Sua observação foi inconveniente, 
irônica, agressiva e desnecessária.



Vírgula: 

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.



Vírgula: 

3- É obrigatória a vírgula para assinalar o 
aposto. 

Exemplo: Fernanda Montenegro, atriz 
talentosa, recebeu homenagens da 

imprensa mundial.



Vírgula: 

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.



Vírgula: 

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.
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Vírgula: 

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.

Atenção: 

Viveria num orfanato se não tivesse pais.



Vírgula: 

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

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

sozinhos.



Vírgula: 

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.



Vírgula: 

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

aditiva e, que apresentam sujeitos 
diferentes. 

Exemplo: 
 Desfiz as malas, e saímos juntos.



Vírgula: 

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

apresentam sujeitos diferentes. 

Exemplo: 

 Desfiz as malas, e saímos juntos.

E tem vírgula antes do “e” ???



E tem vírgula antes do “e” ???
1- Usamos vírgula para separar orações, 

coordenadas pela conjunção aditiva e, que 
apresentam sujeitos diferentes. 

2- Usamos vírgula, antes do “e”, quando ele tiver 
valor adversativo, ou seja, equivaler a “mas”. 

Exemplo:  
Usei uma farinha de qualidade, e o bolo ficou ruim. 

3- Usamos vírgula, antes do “e”, em caso de 
polissíndeto. 

Exemplo: E chora, e sofre, e se desespera, e morre.



Vírgula: 

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

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



Vírgula: 

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

Exemplo: Os adultos comeram churrasco; 
e as crianças, pizza.



EXERCITANDO 

1- Respeitem os meus cabelos, brancos. 
Chico Cesar



Pontuação:

Respeitem os 
meus cabelos, 
brancos. 
Chico Cesar



EXERCITANDO 

2- Se o homem soubesse o valor 
que tem a mulher andaria de 
quatro a sua procura.



Vírgula Machista : 

Se o homem soubesse o valor 
que tem, a mulher andaria de 
quatro a sua procura.



Vírgula Realista : 

Se o homem soubesse o valor 
que tem a mulher, andaria de 
quatro a sua procura.



3- UM FAZENDEIRO TEM UM 
B E Z E R R O E A S U A M Ã E D O 
FAZENDEIRO TAMBÉM É O PAI DO 
BEZERRO.

EXERCITANDO 



RESPOSTA: 

UM FAZENDEIRO TEM UM BEZERRO 
E A SUA MÃE. DO FAZENDEIRO 
TAMBÉM É O PAI DO BEZERRO.



4- MARIA TOMA BANHO 
PORQUE SUA MÃE DISSE ELA 
PEGUE UMA TOALHA.

EXERCITANDO 



MARIA TOMA BANHO 
PORQUE SUA. MÃE, DISSE ELA, 
PEGUE UMA TOALHA.

RESPOSTA: 



5- Propositalmente, eu retirei da 
reportagem apresentada pelo G1 
todos os sinais de pontuação, 
com exceção dos pontos finais. 
Coloque-os devidamente.

EXERCITANDO 



CRASE
 Não use!!!

🙄

1- Antes de verbo👎
A partir de hoje, provas semanais.
2- Antes de palavra masculina👎 

Saiu a todo vapor.
3- Com palavras repetidas👎

Ficaram frente a frente.



CRASE
 Não use!!!

🙄

4- A  ________s👎
A casa ficou entregue A moscas.

Observe:
A casa ficou entregue A mosquitos.



CRASE
 Quando usar?✍

Ele vai _____ festa.
(Dúvida: tem ou não tem crase???🤔)

Dois passos:
1- Descarte os casos proibitivos;

2- Substitua a palavra por uma masculina.
Ele vai _AO_ show, baile...🤓

Então... Ele vai _À_  festa. 👏👏👏



CRASE
 Pegadinha!!!

🙄

Observe:
A casa ficou entregue ÀS moscas.

???

A casa ficou entregue AOS mosquitos.



CRASE
 Quando usar?✍

Ele vai _____ Grécia.
(Dúvida: tem ou não tem crase???🤔)

Pense: ele voltou DE ou DA?
Ele voltou DA Grécia.

Então... Ele vai À Grécia. 👏👏👏



CRASE
 Exercite ✍

Ele vai _____ Itália.
Ele vai _____ Roma.

Ele vai _____ Sorocaba.
Ele vai _____ Brasília.

Ele vai _____ Roma dos Césares.



Entregue ____ encomenda 
____ menina. 
Cabe ____ juventude dedicar-
se mais ____ família. 
____ atriz está sujeita  ____ 
fofocas. 
Ficou ao lado dela ____ 
perder um tempo precioso.

CRASE
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CRASE


