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Vírgula 

 

É um sinal gráfico usado com duas finalidades: 

 

- Sintática: organização dos termos da oração 

- Semântica: sentido do enunciado 



QUANDO EMPREGAR A VÍRGULA? 



1. Para isolar o vocativo 



Atenção, motoristas. 

 

Pedestre, atravesse na faixa de segurança. 

 

Eu não a convidei, Manuela. 

 

Calma, João, amanhã tudo será melhor. 

 

Oi, colega. 



2. Separar elementos que exercem a mesma função sintática 

João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. 
 

Comprei livros, revistas, jornais, discos e brinquedos. 

 

 
Polissíndetos: (repetição de conjunções) 

 

Abrem-se lírios, e jasmins, e rosas, e cravos...  

 

Ou você presta atenção à aula, ou você conversa, ou você sai da sala. 
 

Nem eu, nem tu, nem qualquer outra pessoa resolverá este caso. 
 



3. Para isolar termos explicativos 

Marciano, o moço que traz o pão, não veio hoje. 

 

O resto, os cds, nós colocamos no armário. 

 

Eu e você, que somos amigos, não devemos brigar. 

 

Aquele papel, isto é, aquele documento, ficou em cima da mesa. 



4. Para  separar o lugar, o tempo ou o modo que vier no início da frase. 

Lá fora, o sol está de rachar! 

 
Semana passada, todos vieram jantar aqui em casa. 

 

Geralmente, não gostamos de pessoas estranhas. 

* Neste caso a vírgula também é facultativa. 



5. Para separar orações independentes 
 



Eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. 

 

Eu gosto muito de chocolate, porém não posso comer para não engordar. 

 

Eu gosto muito de chocolate, contudo não posso comer para não engordar. 

 

Eu gosto muito de chocolate, no entanto não posso comer para não engordar. 

 

Eu gosto muito de chocolate, entretanto não posso comer para não engordar. 

 

Eu gosto muito de chocolate, todavia não posso comer para não engordar 

Antes de todas as conjunções adversativas: 



Vírgula antes de “e”: 

 

“Chovia, e fazia muito calor.” 

“Estudava, e nunca passava.” 

 

- Quando existir relação adversativa, contrária, na frase: 



QUANDO NÃO EMPREGAR VÍRGULA? 

 

Para separar sujeito de predicado: 

 

 

João, gosta de filmes e séries. 

 

Alice, Maria e Luíza, não querem ir à escola amanhã. 

 

João gosta de de filmes e séries. 

 

Alice, Maria e Luíza não querem ir à escola amanhã. 

 



Sinal gráfico utilizado na oração de forma intermediária, isto é, não tem 

função nem de ponto final e nem de vírgula. 

 

 





QUANDO O PONTO E VÍRGULA É EMPREGADO: 

 

1. Para separar itens em uma enumeração : 

 
 

 

 

Art. 1º A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta Lei. 

Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais: 

a) as locações: 

1. de imóveis de propriedade da União, dos Estados dos Municípios, de suas 

autarquias e fundações públicas; 

2. de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de 

veículos; 

3. de espaços destinados à publicidade. 

No IFC, os estudantes encontram: 

ambiente favorável ao estudo; 

equipe qualificada de técnicos e docentes; 

laboratórios bem equipados; 

engajamento no mercado de trabalho. 



 2. Para separar orações independentes, quando pelo menos uma delas já possui 

elementos separados por vírgula. 

Abriu a porta, não viu ninguém. 

 

Chegou, sentou, começou a discursar. 

 

Esperava encontrar todos os produtos no supermercado; encontrei, porém, apenas 

alguns. 

 

Gostaria de vê-lo hoje; todavia, só o verei amanhã. 

 

3. Para enfatizar a semântica da conjunção adversativa: 



A pontuação em seu 

contexto de uso 





> Explique a diferença de sentido existente entre as frases a seguir: 
  

a) I. Os políticos, que desprezam o clamor público, trabalham só pelos interesses pessoais. 

     II. Os políticos que desprezam o clamor público trabalham só pelos interesses pessoais. 

  

b) I. Perdão impossível, enviar para sibéria. 

     II. Perdão, impossível enviar para sibéria. 

  

c) I. E havia mais dois outros malfeitores.    

     II. E havia mais dois outros, malfeitores. 

  

d) I. Não acredito! Nosso carro virou gente!     

     II. Não acredito! Nosso carro virou, gente! 

 

e) I. Se os jurados condenam, eu não absolvo.     

     II. Se os jurados condenam eu não, absolvo. 

   

f) I. Foram extintas 3.400 vagas de estacionamento e outras 760, até então gratuitas,  tornaram-

se pagas.  

      II. Foram extintas 3.400 vagas de estacionamento, e outras 760, até então gratuitas, tornaram-

se pagas. 



Para descontrair... 



O MISTÉRIO DO TESTAMENTO: 

 

 

Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo 

de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Pediu, 

então, papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, 

acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma 

pontuação. Escreveu assim: 

 

“Deixo meus bens a minha irmã não a meu sobrinho jamais será paga a conta do padeiro 

nada dou aos pobres” 
 

Morreu, antes de fazer a pontuação. 

  

 

A quem deixava ele a fortuna? Eram quatro concorrentes: a irmã, o sobrinho, o padeiro e os 

pobres. 

   

 

 



1) O sobrinho fez a seguinte pontuação: 

Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. 

Nada dou aos pobres. 

 

2) A irmã chegou em seguida. Pontuou assim o escrito : 

Deixo meus bens à minha irmã. Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. 

Nada dou aos pobres. 

 

3) O padeiro puxou a brasa pra sardinha dele: 

Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais! Será paga a conta do padeiro. 

Nada dou aos pobres. 

 

4) Então, chegaram os pobres da cidade. Espertos, fizeram esta interpretação:  

Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais ! Será paga a conta do padeiro? 

Nada! Dou aos pobres. 



 MORAL DA HISTÓRIA: 

 

A vida pode ser interpretada e vivida de diversas maneiras, depende 

de como a pontuamos.  

 


