
 

 

 

 

 Os Sinais de pontuação são 

recursos prosódicos que 

conferem às orações ritmo, 

entoação e pausa, bem como 

indicam limites sintáticos e 
unidades de sentido. 

Ponto  Indicar o final de uma 

frase declarativa. 
 Separar períodos. 

 Abreviar palavras. 

 

Final 

Dois 
Pontos 

 Iniciar fala de personagens. 

 Anteceder apostos ou orações 

apositivas, enumerações ou sequência 

de palavras que explicam e/ou resumem 

ideias anteriores. 
 Anteceder citação direta. 

 

Reticências 
 Indicar dúvidas ou hesitação. 

 Interromper uma frase incompleta 

sintaticamente. 
 Concluir uma frase gramaticalmente 

incompleta com a intenção de estender 
a reflexão. 
 Suprimir palavras em uma 

transcrição. 

 

 Parênteses  Isolar palavras, frases intercaladas 

de caráter explicativo, datas e, 

também, podem substituir a vírgula 

ou o travessão. 

 

 

Ponto de 
Exclamação 

 Inicia a fala de um personagem 

no discurso direto. 
 Indica mudança do interlocutor nos 

diálogos. 
 Uni grupos de palavras que indicam 

itinerários. 
 Substitui a vírgula em expressões ou 

frases explicativas. 

 

 

Ponto de 
Interrogação 

 Em perguntas diretas. 

 Às vezes, pode ser 

utilizada junto com o ponto 
de exclamação para enfatizar 

o enunciado. 

 

 

Vírgula 
 Marca pausas no 

enunciado, indicando que os 

termos por ela separados não 

formam uma unidade 

sintática, apesar de estarem 

na mesma oração. 
 

 

Veja os casos de seu uso no 

mapa conceitual sobre 
vírgula. 

 

 

Ponto e 
Vírgula 

 Usado para separar os 

itens de uma sequência. 

 Usado para separar 

orações coordenadas muito 

extensas ou orações 

coordenadas nas quais já se 
tenha utilizado a vírgula. 

Aspas 

 Isola palavras ou 

expressões que fogem à 

norma culta, como gírias, 

estrangeirismos, 

palavrões, neologismos, 

arcaísmos e expressões 
populares. 

 Indica uma citação direta 

Travessão 

 Após o vocativo. 

 Final de frases imperativas. 

 Após interjeições. 
 Após palavras ou frases de caráter 

emotivo, expressivo. 
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Quando houver necessidade 

de utilizar aspas dentro de 

uma sentença onde ela já 

esteja presente, usa-se a 

marcação simples ('). 
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