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ponto final

O Simão foi à praia com o António.

Indica uma pausa. Termina a frase.

vírgula

a, e, i, o, u são vogais.
Usa-se nas enumerações.
Assinala uma pequena pausa.

ponto de
interrogação

Queres ir ao meu aniversário?
Faz uma pergunta. Termina a frase.

ponto e vírgula

A Joana foi passear; foi ao parque.
Termina a frase. Nunca se usa no fim
de um parágrafo.

ponto de
exclamação

Que linda é a minha escola!
Termina a frase em que há surpresa,
admiração, alegria, tristeza ou medo.

reticências

Há tantos animais…
Indica  que  o  sentido  da  frase  ficou
incompleto, que não se acabou.

dois pontos

Neste jardim há: rosas e violetas
Usam-se   quando   se   anuncia  uma
enumeração ou se inicia uma fala.

travessão

– Clara! – chamou a mãe. – Vem aqui !
Usa-se no início das falas.



RUBRICA :

1 – Lê as frases e circunda os sinais de pontuação.

̶ Já viste o vizinho novo?

̶ É tão giro!

̶ Sabes se ele tem algum irmão?

2 – Coloca os pontos de exclamação ou de interrogação nas frases.

3 – Escreve as perguntas para as respostas.

Os sinais de pontuação

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

̶ Não tem um, tem três!

Há alguém aqui

Que susto

Olá, Mónica, como estás Bem, obrigada

Vens cá no domingo

Depressa

Porque gritas Assustei-me

Os sinais de pontuação
servem para facilitar a leitura
e ajudar a compreender os
texto.

? Ponto de Interrogação:
no final de uma pergunta.

! Ponto de Exclamação:
no final de uma frase que
indica espanto, surpresa,
alegria, medo, …

. Ponto de final: serve
para indicar o final de uma
frase.

P.:

R.: Chamo-me Sara e vivo em Faro.

P.:

R.: O meu melhor amigo chama-se Joel.

P.:

R.: A minha escola fica perto da minha casa.

P.:

R.: Sim, eu sei nadar muito bem.


