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Elementos gramaticais



Novo Acordo Ortográfico

Alfabeto
O que mudou?

Alfabeto
»

»

K W Y
»



Atenção!
»
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Influências da fala na escrita



Minúscula e maiúscula

Minúscula – uso
1) Ordinariamente, em todos os vocábulos da língua nos usos

correntes

2) Nos nomes dos dias, meses, estações do ano:

3) Nos pontos cardeais (mas não nas suas abreviaturas)



Maiúscula – uso
1) Nos nomes próprios de lugares, reais ou fictícios

2) Nos nomes reais ou fictícios

3) Nos nomes que designam instituições

4) Nos títulos de periódicos, que retêm o itálico

Correio Braziliense O Estado de S. Paulo

5) Nos pontos cardeais ou equivalentes, quando empregados
absolutamente

6) Em siglas, símbolos ou abreviaturas internacionais ou nacionais,
com maiúsculas iniciais ou mediais ou finais ou o todo em
maiúsculas



Maiúscula ou minúscula, facultativamente
1) Nos nomes de obras literárias

O primeiro elemento deve ser escrito com inicial maiúscula; os
demais vocábulos podem ser escritos com minúscula ou com
maiúscula, facultativamente, salvo nos nomes próprios nele
contidos, que devem ser escritos com as iniciais maiúsculas, tudo
em itálico, quando escrito em computador, ou entre aspas
quando manuscrito

Cem anos de solidão Cem Anos de Solidão)

Contratação direta sem licitação Contratação Direta sem Licitação)
– Jorge Ulysses Jacoby

2) Nas formas corteses de tratamento e títulos honoríficos
(Axiônimos) – palavras usadas reverencialmente, aulicamente ou
hierarquicamente



3) Nas expressões de reverência e nos hagiônimos (palavras
sagradas e nomes próprios referentes a crenças de qualquer
religião)

4) Nos nomes que designam domínios do saber, cursos e
disciplinas

5) Em início de versos e em nomes de logradouros públicos, de
templos e de edifícios



Pontuação

Em um texto, a pontuação é importante porque atua na
produção de sentido

sua

sua



Os sinais de pontuação e sua aplicação

.

,

;

:

?

!

...

–

( )

“ ”

-

Sinais pausais e sinais melódicos

»

› VÍRGULA ( , )

› PONTO ( . )

› PONTO E VÍRGULA ( ; )



»

› DOIS-PONTOS ( :)

› PONTO DE INTERROGAÇÃO ( ? )

› PONTO DE EXCLAMAÇÃO ( ! )

› RETICÊNCIAS (...)

› ASPAS (" ")

› PARÊNTESES ( ( ) )

› COLCHETES ( [ ] )

› TRAVESSÃO ( – )

A vírgula ( , ) 



Usos da vírgula ( , )

Regra magna
A B



Vírgula para marcar intercalação
do adjunto adverbial.

da conjunção.

do aposto.

do vocativo.

Vírgula para marcar inversão
do adjunto adverbial (no início da oração).

do complemento pleonástico antecipado ao verbo.

do nome de lugar antecipado às datas.



Vírgula para separar termos coordenados (em uma
enumeração)

Vírgula para marcar elipse do verbo

Vírgula proibida



Vírgula optativa

Vírgula entre orações: subordinadas substantivas
Não se separam

Exceto a apositiva



Vírgula entre orações: subordinadas adjetivas
Restritivas – Não se separam

Explicativas – Vêm sempre isoladas entre vírgulas

Vírgula entre orações: subordinadas adverbiais



Vírgula entre orações: coordenadas
Assindéticas: sempre se separam

, ,

Sindéticas: é sempre correto e aconselhável separá-las por vírgula,
exceto as aditivas introduzidas pela conjunção e

Ponto ( . )



Assim

Importante



Geralmente, frases muito longas geram ideias confusas

Ponto e vírgula ( ; )

;



Dois-pontos (:)

explica discrimina desenvolve

:



Observação

Ponto de interrogação (?)



Observação



( )

Parênteses ( )

( )

Os parênteses ( ( ) ) 



Observações

Travessão ( – )



– de que não seria contrário a Lula –



Aspas (“ ”)



Os colchetes ( [ ] )

O Guarani



Vamos treinar?

A herança e a pontuação

Deixo meus bens a minha irmã não a meu sobrinho jamais será
paga a conta do padeiro nada dou aos pobres.



1) O sobrinho fez a seguinte pontuação:

2) A irmã chegou em seguida e pontuou assim:

3) O padeiro pediu cópia do original e “puxou a brasa para a
sardinha dele”:

4) Chegaram os descamisados da cidade.
Um deles, sabido, fez esta interpretação:



e siglas

Abreviaturas – conceito



Abreviaturas – observações
a) Se a segunda sílaba iniciar por duas consoantes, as duas farão 

parte da abreviatura

b) O acento gráfico ou hífen existente na palavra original deve ser
mantido na abreviatura



c) Algumas palavras apresentam abreviatura por contração, ou
seja, pela supressão de letras no meio da palavra

d) Algumas palavras não seguem a regra geral para abreviatura



Abreviaturas





entre outros e outros



Siglas



a) Deve-se citar apenas siglas já existentes ou consagradas; a sigla
e o nome que a originou são escritos de maneira precisa e
completa, de acordo com a convenção ou designação oficial

b) Quando mencionadas pela primeira vez no texto, deve-se
escrever primeiramente a forma por extenso, seguida da sigla
entre parênteses, ou separada por hífen



c) Não são colocados pontos intermediários e ponto final nas
siglas

d) Siglas com até três letras são escritas com todas as letras
maiúsculas

e) Siglas com quatro letras ou mais devem ser escritas com todas as
letras maiúsculas quando cada uma de suas letras ou parte delas
é pronunciada separadamente, ou somente com a inicial
maiúscula, quando formam uma palavra pronunciável



f) Deve-se manter com maiúsculas e minúsculas as siglas que
originalmente foram criadas com essa estrutura para se
diferenciarem de outras, independentemente de seu tamanho

g) Deve-se adicionar a letra s (sempre minúscula) para indicar o
plural das siglas somente quando a concordância gramatical
assim o exigir



h) No caso de siglas de origem estrangeira, deve-se adotar a sigla e
seu nome em português quando houver forma traduzida, ou
adotar a forma original da sigla estrangeira quando esta não
tiver correspondente em português, mesmo que o seu nome por
extenso em português não corresponda perfeitamente à sigla

Crase



Combinação e contração

Crase
Crase

à



Dica

à ao

à ao

a
a

a

Casos em que a crase é obrigatória
à medida que, às

vezes, à noite

às

À

à



Importante

»

»

»

»

»

»

»

Preposição “a” e os pronomes demonstrativos

àquele

Àquilo

àquela



Quando não usar a crase

a pé

a prazo

a cavalo

a caráter

a diferentes lugares



Detalhe importante: Quando especificar a cidade, coloque a crase.





Detalhe importante: Se a palavra “casa” vier determinada por
adjunto adnominal, ou seja, caso esteja especificada, aceita a crase.

Porém, quando possuir o sentido de planeta, ocorrerá a crase



Uso facultativo

Vamos treinar?



Exercícios





Gabarito
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