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1) a. Assinale a resposta que melhor combina com o que vocês observaram 
em relação à pontuação utilizada na notícia. 

(     ) O texto apresenta todos os tipos de pontuação. 
(     ) A maior parte da pontuação usada na notícia é formada por ponto final  e 
vírgula. 
(     )  O texto contém uma grande quantidade de dois pontos e travessão. 
   
          b. Qual é a função, na notícia que você leu, da pontuação que você 
marcou acima? 
 
       2) Observe estes dois trechos da notícia. 

     “ A matança teve fim em 1986, quando a Comissão Baleeira Internacional (...) proibiu o 
comércio das gigantes. O objetivo: recuperar as populações de baleias devastadas ao 
longo dos anos.” 
 
    “ ( …) a ideia, mais uma vez, foi submetida à votação, mas não alcançou os 75% dos 
votos necessários: foram 39 votos a favor, 25 votos contrários, três abstenções e duas 
ausências.” 
 
     a. Qual é a função do sinal de dois pontos nesses dois trechos do texto? 
     b. A função do sinal de dois pontos nesses trechos é a mesma de um texto 
onde aparece um diálogo? Explique. 
   
     3)  Releia este trecho da notícia: 

 “No evento, que contou com a participação de mais de 80 países, foi votada a proposta 
para colocar fim à proibição da caça comercial, uma ideia encabeçada pelo Japão, que 
há anos quer a liberação de uma “caça sustentável”. “  
 
          Agora leia este parágrafo de outra notícia publicada no dia 13/09/2018 na 
revista Isto é sobre a decisão da Comissão Baleeira Internacional. 
 
“A ciência é clara: há certas espécies de baleias cuja população é saudável o suficiente 
para ser colhida de forma sustentável”, disse a proposta japonesa apresentada por seu 
comissário interino, Hideki Moronuki. O comissário Joji Morishita é atualmente o 
presidente da CBI. 
Fonte: “Comissão Baleeira Internacional aprova projeto brasileiro para proteger baleias”, AFP, disponível 
em: 
https://istoe.com.br/comissao-baleeira-internacional-aprova-projeto-brasileiro-para-proteger-baleias/. 
Acesso em 7 de outubro de 2018. 

https://istoe.com.br/comissao-baleeira-internacional-aprova-projeto-brasileiro-para-proteger-baleias/


a. As aspas na expressão “caça sustentável”, na primeira notícia, têm a 
mesma função na notícia veiculada pela Istoé?  

           (    ) sim    (    ) não 

       b. Assinale a resposta que justifica a resposta que você marcou acima. 

    (    ) As aspas servem, nos dois textos, para indicar a citação de uma fala. 
    (    ) No primeiro texto, as aspas têm a função de dar um determinado destaque à 
expressão “caça sustentável” e, no segundo texto, servem para indicar a fala do 
comissário japonês. 
    (    ) Nos dois textos as aspas servem para dar destaque às palavras.  
 
4) Observe o trecho abaixo. 
     a. Qual sinal de pontuação poderia ter sido usado no primeiro dos dois 
trechos, no lugar do travessão? 

     b. Por que  a autora não usou a pontuação que você respondeu acima? Por 
qual motivo ela escolheu usar o travessão? 
 
“De julho a novembro, baleias dos mares gelados da Antártida — em especial das 
espécies franca e jubarte — visitam o litoral.“ 
 
 
5) A vírgula é um sinal de pontuação que serve para organizar, separar e isolar 
partes de uma frase, com o objetivo de torná-la mais clara. Além disso, o seu 
uso expressa a forma como o escritor quer que se texto seja lido. 
a. Observe o uso das vírgulas nos trechos sublinhados abaixo. 
 
 “  Estimar a população de baleias no mundo é difícil, mas sabe-se, por exemplo, que 
algumas espécies ainda correm risco de extinção.” 
  
“ Passados mais de 30 anos desse marco pela preservação, porém, proteger as baleias 
continua sendo uma tarefa árdua.”  
 
 “ Na reunião em Florianópolis, a ideia, mais uma vez, foi submetida à votação, mas não 
alcançou os 75% dos votos.”  
 
b. A função da vírgula nos trechos  sublinhados acima isola partes das frases 
com a intenção de: 
(    ) Separar uma lista ou sequência de elementos. 
(    ) Separar o nome de uma pessoa do restante do texto. 
(    ) Separar expressões explicativas do restante do texto. 


