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LABORATÓRIO GRAMATICAL 

                    Há vírgulas proíbidas?           
 
O que já sabes: 

 
Os sinais de pontuação permitem reproduzir, no texto escrito, as pausas e a 

entoação da fala. São absolutamente indispensáveis à clareza do texto. Sem esses 

sinais, o texto ficaria de difícil compreensão.  

Há sinais de pontuação que terminam uma frase, indicando uma pausa maior e 

outros valores complementares, tais como a interrogação e o espanto. 

Há outros sinais de pontuação, por exemplo a vírgula, que sugerem pausas menores 

e que se encontram no interior das frases. 

 
 
O trabalho que vais desenvolver vai ajudar-te a descobrir a resposta a esta pergunta. 

 
1. Lê com atenção as frases seguintes: 

 
a) O Samuel toca guitarra o Miguel concertina e o José flauta.. 

b) O leão a hiena e a pantera são animais ferozes. 

c) A Céu comprou um caderno lápis de cor aguarelas e várias esferográficas. 

d) A Joana recebeu uma colecção de livros um C.D.  e uma camisola amarela. 

e) O Guilherme e o António viajaram de barco de avião e de comboio. 

 
1.1. Coloca vírgulas nas frases que acabaste de ler. 
 
1.2. Com este exercício podes concluir que: (coloca um √ na opção correcta) 
 

• a vírgula é desnecessária em frases curtas. 
 

 

• a vírgula separa objectos, seres ou acções nas enumerações, quando não 
estão ligadas por e.  

 

• ausência ou a colocação incorrecta de uma vírgula altera o sentido de uma 
frase.  

 



2. Lê, agora, as seguintes frases: 
 
a) Ontem, em  Angra, actuou o Rui Veloso. 

b) Semanas depois, voltei a vê-lo. 

c) Todos os dias, na cantina, há sobremesa. 

d) No Inverno, anoitece mais cedo. 

 

2.1. Sublinha as palavras ou expressões separadas por vírgulas. 

 

2.2. As palavras ou expressões que sublinhaste indicam o ___________ e o___________  . 

 

2.3. Podes concluir que a vírgula separa expressões que enriquecem as frases designando 

circunstâncias de  ___________ e de ___________, quando aparecem ___________ do 

sujeito e do predicado.  

 

3 Lê, atentamente, as frases que se seguem: 

 
COLUNA A COLUNA B 

a) Gil e a Paula escrevem poesia. a) Gil e o Paulo, escrevem poesia. 

b) O Ivo perdeu a urbana. b) O Ivo, perdeu a urbana. 

c) A escritora Alice Vieira visita muitas 

escolas. 

c) A escritora Alice Vieira, visita muitas 

escolas. 

d) O Pedro e os amigos cantaram uma 

canção. 
d) O Pedro e os amigos, cantou uma canção. 

 
 
 
3.1. Indica a função sintáctica dos elementos da frase que se encontram sublinhados. 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Relê as frases das colunas A e B.  

Podes  concluir que as frases da coluna A/ coluna B estão pontuadas de forma incorrecta 

porque não podemos separar com vírgulas o predicado do ________________ . 

 
 
 
 
 



5. Lê, agora, as seguintes frases: 
 
a) A Rosinha achou, um livro. 

b) O António escreveu, uma carta ao pai. 

c) O jardineiro regou, as flores. 

d) O lavrador cavou, o campo. 

 
 
5.1. Identifica a função sintáctica dos elementos da frase que se encontram a negrito. 

__________________________________________________________________________ 

 
5.2. Podes  concluir que as frases estão pontuadas de forma correcta / incorrecta porque 

podemos / não podemos separar com vírgulas o predicado do ________________ . 

 
 
CONCLUI E COMPLETA:  
 

 

Quando usamos as vírgulas, temos de ter sempre presente que umas são 

_____________  e outras _____________.  

 

 Há vírgulas proibidas porque nunca se deve separar o sujeito do _____________ e 

o _____________ do complemento directo. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Filomena Lemos 


