
Leia atentamente o texto abaixo. 

 

 Carmelino tem o hábito de escrever um bilhete para sua família, 
indicando o presente que quer ganhar de aniversário. Neste ano, em 
especial, logo de manhã, bem na hora que estava escrevendo o bilhete, ouviu 
a buzina do ônibus escolar. Na pressa, esqueceu a pontuação. Seu bilhete 
ficou assim: 

 “O que eu quero é uma bicicleta não um videogame de jeito nenhum 
gostaria de uma bola oficial”. 

 O pai de Carmelino foi o primeiro a ler o bilhete e disse para a mãe: 
“Eu não disse? De fato, ele quer uma bicicleta”. 

 A mãe, como tinha pensado em outro tipo de presente, ficou 
intrigada. Resolveu dar também uma olhada no bilhete e concluiu feliz: 
"Você não entendeu, está claro que ele quer um videogame”. 

 Toda essa confusão aconteceu porque o texto estava sem sinais de 
pontuação. Cada pessoa que leu o bilhete colocou uma pontuação diferente. 
Afinal, qual era o brinquedo escolhido por Carmelino? Vamos pontuar 
corretamente a frase, de acordo com o que ele imaginou: “O que eu quero é 
uma bicicleta? Não. Um videogame? De jeito nenhum. Gostaria de uma bola 
oficial”. 

Fonte: http://silvanoportugues.blogspot.com.br/2007/05/surpresas-da-
pontuao.htm 

 

Agora, responda às questões a seguir: 

1) Como o pai leu o bilhete para achar que Carmelino queria uma bicicleta? 

2) Como deveria ser a pontuação de Carmelino para que a mãe tivesse razão? 

3) Você sabe o que é um vocativo? O vocativo é um nome usado quando se 
quer atrair a atenção da pessoa com quem se fala. As cartas, e-mails e 
bilhetes sempre devem vir com vocativo, que podem variar de acordo com o 
grau de intimidade entre os interlocutores (os agentes da comunicação, 



quem fala e quem ouve). São exemplos de vocativos: Caro professor; 
Querido amigo, Prezado senhor, dentre outros. 

 Agora, repare que no bilhete do Carmelino não tem um vocativo. 
Então, reescreva o bilhete de Carmelino acrescentando um vocativo. Lembre 
que o bilhete é para seus pais. 

4) Abaixo você verá que a mesma frase foi pontuada de maneira diferente. 
Veja: 

a) Você recebeu o bilhete? 

b) Você recebeu o bilhete! 

c) Você recebeu o bilhete. 

d) Você recebeu o bilhete.... 

 

 Apesar de o conteúdo da frase ser o mesmo, você notou diferença de 
sentido com a mudança da pontuação? Por quê? 
 
 
5) Se VOCÊ fosse o responsável por fazer a PROPAGANDA de um sistema 
de ENTREGA como o SEDEX, como seria a PROPAGANDA?  Escolha entre 
as OPÇÕES abaixo e explique os motivos da escolha!  
MANDOU, CHEGOU.  
MANDOU. CHEGOU.   
MANDOU, CHEGOU? 
 
 

 
 



A velha contrabandista 
 
 Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela 
passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da 
lambreta. O pessoal da Alfândega – tudo malandro – começou a desconfiar 
da velhinha. 
 Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da 
Alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou 
assim pra ela: 
 – Escuta aqui, vovozinha, o que a senhora leva nesse saco 
 A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os 
outros, que ela adquira no odontólogo, e respondeu: 
 – É areia! 
PONTE PRETA, Stanislaw. “Dois amigos e um chato”. 8 ed. São Paulo. 
 
Questão 1 – No trecho “Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco 
atrás [...]”, a vírgula separa uma expressão que indica: 
(     ) lugar 
(     ) tempo 
(     ) meio 
 
Questão 2 – Na passagem “O pessoal da Alfândega – tudo malandro – 
começou a desconfiar da velhinha.”, os travessões separam: 
(     ) uma conclusão  
(     ) uma comparação  
(     ) uma explicação 
 
Questão 3 – Levando-se em consideração o contexto, a frase “– Escuta aqui, 
vovozinha, o que a senhora leva nesse saco” deve ser encerrada com: 
(     ) ponto de interrogação 
(     ) ponto de exclamação  
(     ) ponto final 
 
Questão 4 – Os dois-pontos foram empregados duas vezes no texto para 
anunciar: 
(     ) as falas do fiscal da Alfândega. 
(     ) as falas da velhinha. 
(     ) uma fala do fiscal da Alfândega e uma fala da velhinha. 
 
Questão 5 – Cite todos os sinais de pontuação presentes no texto: 



________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 No texto abaixo troque os □ por um sinal de pontuação, segundo a 
tabela com o número de vezes que cada sinal ocorre: 
 

Vírgula 
 

7 
 

Dois-pontos 
 

5 
 

Ponto de interrogação 
 

4 
 

Ponto de exclamação 
 

2 
 

Reticiências 
 

1 
 

Travessão 
 

4 
 

Ponto final 
 

5 
 

 
 
 

A cigarra e a formiga 
 

 
 Num belo dia de inverno as formigas estavam tendo o maior trabalho 
para secar suas reservas de comida□ Depois de uma chuvarada□ os grãos 
tinham ficado molhados□ De repente aparece uma cigarra□ 
  
    □Por favor□ formiguinhas□ me deem um pouco de comida□ 
  
 As formigas pararam de trabalhar□ coisa que era contra seus 
princípios□ e perguntaram□ 
  
    □Mas por que□ O que você fez durante o verão□ Por acaso não se 
lembrou de guardar comida para o inverno□ 
  
 Falou a cigarra□ 



     □Para falar a verdade□ não tive tempo□ Passei o verão todo 
cantando□ 
Falaram as formigas: 
  
    □Bom□ Se você passou o verão todo cantando□ que tal passar o 
inverno dançando□ E voltaram para o trabalho dando risadas□ 
 
 Moral da história□ Os preguiçosos colhem o que merecem□ 
 

(Fábula de ESOPO) 


