
Olho vivo!!! 45JJ Pequenas diferenças, grandes mudanças! 

1. No exercício abaixo, você vai comparar frases com pontuações e sentidos 

diferentes. Seu trabalho é dizer em que o sentido se diferem. 

As crianças viajaram no tempo. 
Conseguiram recuperar os quatro 
elementos. Voltaram para casa. 

As crianças viajaram no tempo, 
conseguiram recuperar os quatro 
elementos, voltaram para casa. 

Diferença de sentido:  
A escrita com pontos  faz parecer que ocorreu um longo tempo entre uma ação e 

outra. A escrita com vírgulas dá mais dinamicidade; faz parecer que os fatos 

ocorreram com mais rapidez.. ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

As crianças enfrentaram perigos e 
fizeram esforços e não desistiram e 
alcançaram seus objetivos.  

As crianças enfrentaram perigos, 
fizeram esforços, não desistiram, 
alcançaram seus objetivos. 

Diferença de sentido:  
O uso da conjunção “e” dá uma ideia de que a cada momento vão sendo 

adicionadas ações, como se fossem muito diferentes entre si, além de parecer 

terem sido mais difíceis as ações.. O uso da vírgula faz parecer que as 

necessidades estão mais ligadas umas às outras; faz as ações parecerem mais 

rápidas________________________________________________________________________ 

Não havia água na mata, animais 
morriam e tudo acabou.  

Não havia água na mata, animais 
morriam, tudo acabou. 

Diferença de sentido:  
Com o uso da conjunção “e”, parece que “tudo” se refere a todo o resto, que 

também teria se acabado. Com o uso da vírgula no final, parece que “tudo” é 

palavra resumitiva do que já se falou.___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 



2. Complete: Qual a função das vírgulas nas frases da primeira coluna do 

exercício anterior? 

A vírgula foi usada para separar orações coordenadas assindéticas de um período 

composto por coordenação. .______________________________________________________ 

3. Ao digitar o texto abaixo, o digitador omitiu algumas vírgulas.  

a) Você poderia adicioná-las adequadamente? 

         

b) Qual a importância de se usar a vírgula nos espaços assinalados por você? 

A vírgula separa as orações que são independentes sintaticamente entre si, separa as 

ações ou o que se fala a respeito do sujeito; além disso, mostra que essas ações, no 

caso, são feitas como uma ação contínua._________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

c) Por que não seria adequado usar a conjunção “e” separando a última oração 

(preservam a natureza)? 

Usar a conjunção “e” daria a ideia de que preservar a natureza não engloba plantar 

árvores, cuidar de animais e proteger os rios. ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 


