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Guia 04 – Uso dos Sinais de Pontuação                      
Seleção e organização: Prof. António Pereira (maio de 2020) 

 

Dependendo de indivíduo para indivíduo, compreende-se que as variações sejam inúmeras. No 
entanto, o emprego dos sinais de pontuação não pode ser arbitrário e deve cumprir a sua mais 
importante função: facilitar a leitura e contribuir para a clareza do discurso. 
 

Regras de ouro: 
1. Se quer jogar pelo seguro, evite frases muito longas, utilizando mais o ponto para separar as ideias. 
“Escrever não é agradável. É um trabalho duro e sofre-se muito. Por momentos, sentimo-nos 
incapazes: a sensação de fracasso é enorme e isso significa que não há sentimento de satisfação ou 
de triunfo. Porém, o problema é pior se não escrever: sinto-me perdido. Se não escrever, sinto que 
a minha vida carece de sentido.” - Paul Auster – escritor norte-americano nascido em 1947. 
2. Não deve haver qualquer sinal de pontuação entre o sujeito e o predicado nem entre o verbo os 
complementos direto e indireto e o predicativo do sujeito. Vírgula, só com expressões intercaladas. 
→ Há pais que dão livros às crianças e acham que isso lhes desenvolve a imaginação. 
→ Há pais que dão livros às crianças e acham, com razão, que isso lhes desenvolve a imaginação. 
3. Se uma vírgula separa, duas, unem. 
→ Adoro a vida, mas nem sempre é fácil vivê-la no dia a dia… 
→ Adoro a vida, mas, apesar disso, nem sempre é fácil vivê-la no dia a dia… 
4. Em caso de dúvida, não use. A pontuação é como sal: mais vale a menos do que a mais! 

 

 

A. Ponto . 
 

5. Usa-se no fim de uma frase e em abreviaturas.→ O Dr. João já chegou. Vi-o entrar no 2.º gabinete. 
 

B. Vírgula ,  Indica, em geral, uma pausa breve na leitura, variando o seu emprego de autor para autor. 
No entanto, há regras mais ou menos consensuais que devemos seguir. 

 

Uso da vírgula Exemplos 
 

6. Para isolar o vocativo.  
O vocativo usa-se para chamar ou saudar. 

→ Eva, estás melhor? → Então, Eva, estás melhor? 
→ Estás melhor, Eva? → Olá, Eva.  →Bom dia, Eva. 

 

7. Nas enumerações com três ou mais 
elementos (palavras, expressões, orações). 

→ Cheguei, abri a porta, entrei em casa e dormi. 
→ Comprei arroz, feijão, alhos, cebolas e azeite. 

 

8. Antes de etc. 
 

→ Adoro citrinos: laranja, tangerina, clementina, etc. 
 

9. Para separar elementos repetidos. 
 

→ Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua! 
 

10. Em frases iniciadas pelo gerúndio ou 
particípio passado. 

→ Sendo tarde, fiquei em casa.  
→Terminado o jantar, fomos todos tomar um café. 

 

11.  Em frases iniciadas por preposição + 
infinitivo. 

→ Ao falar, já sabia da resposta. 
→Para mergulhar, é preciso ter coragem! 

 

12. Em frases iniciadas por SE ou QUANDO. 
 

→ Quando quiseres, falamos. → Se fores, avisa antes. 
 

13.  Para isolar as palavras, expressões ou 
orações intercaladas. (explicações) 

→ O cão, que tinha mau feitio, ferrou-lhe os dentes. 
→Aveiro, a Veneza portuguesa, é uma bela cidade. 

 

14. No início das frases, a seguir a palavras ou expressões referentes a tempo, lugar e modo. 
→ Ontem, cheguei tarde.   /  → Na rua, está frio!   /  → Mesmo nervoso, respondeu a todas as perguntas!  
 

15. No início de frase a seguir a palavras 
terminadas em –mente. 

→ Finalmente, consegui concluir o curso. 
→ Imediatamente, todos saíram da sala. 

 

16. Para indicar que uma palavra (em geral, 
um verbo) foi suprimida. 

→ Como te chamas? Eu, António. 
→ Ele quer com carros de luxo; Ela, uma casa na praia. 

 

17.  A seguir a sim ou não quando iniciam 
uma oração e se referem à anterior: 

→ Sim, vou contigo. 
→ Não, já almoçámos. 

 

18. Antes de QUE, só há vírgula se: 
a) For equivalente a PORQUE; 
b) Introduzir uma CONSEQUÊNCIA; 
c) Estiver num SEGMENTO INTERCALADO.  

 
→ Não corras tanto, que te cansas! 
→ Ele correu tanto, que ficou sem fôlego. 
→ O miúdo, que até é inteligente, fez asneira! 

 

19.  Vírgula depois de MAS só antes de uma palavra 
ou expressão intercalada. 

→ Ela chegou atrasada, mas, apesar disso, 
apanhou um bom lugar. 

 

20. Só há vírgula antes de E se inicia uma oração com sujeito diferente da que vem antes.               
            Jantei, e ela lavou a loiça.    →COM vírgula    /   Jantei e lavei a loiça.   →SEM vírgula 
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C. Ponto e vírgula ;                       Representa uma pausa maior do que a vírgula e usa-se: 
 

21. Para separar orações que tenham certa extensão, sobretudo se já tiverem vírgulas: 
→ «O presépio estava uma riqueza, tudo sedas, tudo rendas, que as freiras tinham bons dedos e vagar; 
as velas que ardiam, nem a luz do sol; era um cheiro a cera que agoniava; todo o mar de gente se prantara 
de joelhos.» (Aquilino Ribeiro — “Terras do Demo”) 
→ Entre os grandes poetas portugueses, Camões tem a primazia; entre os italianos, Dante; entre os 
ingleses, Shakespeare; entre os latinos, Virgílio; entre os gregos, Homero. 
22.  Para separar os diversos itens de enunciados enumerativos (decretos, portarias, regulamentos, etc.) 
São funções do Banco Central: 
a) Emitir moeda; 
b) Fiscalizar o Sistema Financeiro Nacional; 
c) Controlar o crédito e o capital estrangeiros. 
 

D. Dois pontos :                                                                                 Os dois pontos empregam-se 
 

23. Nas falas (discurso direto): 
«Pilar chamou-o, lá de dentro, com firmeza:  
— Entre, Jacinto.» (Urbano Tavares Rodrigues — A Noite Roxa) 
24. A anteceder as enumerações: 
→ As principais cidades de Portugal são: Lisboa, Porto e Coimbra. 
25.  Antes de um esclarecimento, explicação, resumo, causa ou consequência: 
→ E foi o que aconteceu: chegaram atrasadas e conversaram durante toda a reunião. 
→ Resumindo: se todos cumprirem a sua parte, o trabalho ficará pronto a tempo. 
26.  Após palavras como: exemplo, observação, nota importante, etc. 

 

E. Ponto de interrogação ?                                                                                    Este sinal usa-se: 
 

27. No fim de qualquer interrogação direta, ainda que a pergunta não exija resposta: 
→ Sabe você de uma novidade? (A. PEIXOTO) 
Nota 1: 28. Nas perguntas que denotam surpresa, pode usar-se um ponto de exclamação (apenas um!) 
a seguir ao ponto de interrogação: → Saíste de casa?! 
Nota 2: 29. Nunca se usa no fim de uma interrogação indireta, uma vez que esta termina com entoação 
descendente, exigindo, por isso, um PONTO. 
— Quem falta? [=INTERROGAÇÃO DIRETA]/— Digam-me quem falta. [=INTERROGAÇÃO INDIRETA] 
 

F. Ponto de exclamação (ou de admiração) !                     O ponto de exclamação usa-se: 
 

30.  No fim das frases que exprimem comoção súbita, surpresa, sentimento de prazer, dor, etc.: 
→ Valha-me Deus! Onde te meteste?               → Quem diria!              → Estou tão feliz! 
31.    Nas frases com o verbo no imperativo: → Sai da sala! 

 

32.  Na generalidade das interjeições e locuções interjetivas: 
→ Ai! que dor! / Ui! que horror!  → ah! oh! ih! eia! / olá! / chiu! caluda! /  → Bravo! Muito bem!  
 

G. Reticências  …                  Indicam omissão de uma ou mais palavras e empregam-se: 
33.  Para indicar a interrupção de uma ideia: → Esse João... Mas quem pensa ele que é? 

 

34.  Para marcar pausas provocadas por hesitação, surpresa, dúvida, timidez, etc.:  
→ Falaram todos. Quis falar... Não pude... 
→ Baixei os olhos... e não consegui responder...  
35.  Para indicar a omissão de parte de um texto numa transcrição. Nesse caso, as reticências colocam-
se entre parênteses retos:  
→ «Os funcionários públicos regem-se […] pelo Estatuto do Funcionalismo Público.» 
 

H. Travessão —                         É um traço horizontal maior que o hífen e emprega-se para: 
 

36.  Introduzir um aparte ou comentário ou chamar a atenção para a(s) palavra(s) que se segue(m): 
→ O que te vou dizer – presta muita atenção – é um segredo guardado há muitos anos. 
→ Só receava uma coisa — a morte. 
 
 

37.  Indicar, nos diálogos, mudança de interlocutor: 
—Não estou de acordo, Francisco. 
—Porquê?  
38.  Quando as falas do diálogo são interrompidas por palavras do escritor: 
→ Sim — disse a Amélia —, vou. 
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I. Parênteses curvos  ( )                                                        Empregam-se os parênteses para: 
 

39.  Intercalar num texto qualquer indicação acessória, uma explicação, uma reflexão ou um 
comentário: → As casas (todas de granito) estavam degradadas. 
40.  Indicar uma fonte (obra, autor, data, etc.):  → "Boa noite, Maria! Eu vou-me embora." 
(CASTRO ALVES. Espumas Flutuantes, Bahia, 1870, p. 71) 
41.  Apresentar indicações cénicas (disdascálias) nos textos de teatro: 
→João – Hum...que delícia...mas meu maior sonho eu já tenho: você! (Saem abraçados pela direita) 
42.  Referir as datas de nascimento e morte: → Carlos Drummond de Andrade (1902 – 1986). 

 

43.  Introduzir alíneas numa enumeração: 
a)… 
b)… 
c)… 
44.  Apresentar possibilidades alternativas de leitura: 
Caro(a) leitor(a). 
Notas: 1. As frases dentro de parênteses não devem ser longas, mas devem manter a sua pontuação própria, 
para lá da pontuação normal do texto. 
              2. Antes do parênteses não deve colocar-se nenhum sinal de pontuação, exceto o ponto. Quando 
qualquer sinal de pontuação coincidir com o parêntese de abertura, deve colocar-se depois do fecho. 
 

J. Parênteses retos (retangulares ou colchetes) - [ ] 
Os parênteses retos empregam-se para: 
 

45.  Numa transcrição de texto alheio, intercalar observações próprias: 
→ “Não haverá [será que não?] aumento de impostos.” 
46.  Indicar supressão de palavras numa citação: → "[...] na vida tudo é importante!” 

 

47.  Apresentar transcrições fonéticas de palavras, com o alfabeto fonético internacional: 
→ A palavra carro pronuncia-se ['kaRu]. 
48.  Referir a origem etimológica de uma palavra: 
A palavra “amor” [Do latim amore] pode ter vários sentidos. 
49.  Intercalar uma frase ou expressão noutra frase já dentro de parênteses curvos: 
→ Nem todos podiam participar (apenas os estudantes e os aposentados [a partir dos 65 anos]), mas 
houve uma grande afluência. 
 

K. Aspas (ou comas) “ ”                                                                                  As aspas utilizam-se: 
 

50.  Para indicar a transcrição rigorosa de um texto e colocam-se no princípio e no final da transcrição: 
→ "A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se 
fosse a primeira vez.” (Friedrich Nietzsche) 
51.  Para assinalar termos ou expressões fora da linguagem normal de quem escreve (estrangeirismos, 
arcaísmos, neologismos, vulgarismos, etc.): 
→ “Por vezes, entre amigos e fumando a "cigarette" […]” 
52.  Para acentuar o valor significativo de uma palavra ou expressão: → A palavra "amor" é muito usada. 

 

L. Barra (oblíqua) /                                                                                          A barra emprega-se: 
 

53.  Para separar o fim de números de telefone diferentes:  → +351 234567890/91/92/93 
 

54.  Na enumeração de regulamentos, diretivas, decretos, etc.: → Decreto-Lei n.º 12/2009. 
 

55.  Em períodos que abarcam uma parte do primeiro ano e outra parte do segundo, como os anos 
escolares e as campanhas agrícolas: → Campanha vitivinícola de 1988/1989 → Ano letivo 2016/2017. 
Mas: Quando se trata de dois anos completos ou de um período de vários anos usa-se o hífen: 
→ O plano para 1996-1997 (de 1 de janeiro de 1996 a 31 de dezembro de 1997) → A guerra de 1914-1918. 
 

Fontes principais: 
•Nova Gramática do Português Contemporâneo (Celso Cunha e Lindley Cintra) 
•Código de Redação Interinstitucional (União Europeia): http://publications.europa.eu/code/pt/pt-130100.htm 
•Ciberdúvidas da Língua Portuguesa: https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/ 
 
 


