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Conhecimentos básicos de pontuação e crase 
 

 
 

 

RESUMO   
 

 

i. Pontuação 
• Ponto: O filme recebeu várias indicações para o óscar. 

Percebe-se que a oração foi devidamente finalizada, precisando, portanto, do ponto final. 

 
• Dois pontos: André explicou:  Não devemos pisar na grama do parque. 

Observação: Os dois pontos têm a função explicativa, também, sobre determinado assunto dito 

anteriormente. 

 
• Ponto e vírgula: Os empregados, que ganham pouco, reclamam; os patrões, que não lucram, 

reclamam igualmente. 

Atenção: É importante ter em mente que o ponto e vírgula representa uma pausa maior que uma vírgula e 
menor que um ponto (finalização de oração). 

 
• Vírgula:  

Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. (Separação de vocativo) 

Eduardo, professor de português, falou sobre a criatividade na redação do ENEM. (Separação de aposto) 
Vamos utilizar papel, caneta, régua e transferidor para a próxima aula. 
A vírgula serve, também, para separar termos de uma mesma função sintática, apostos e vocativos. 

 
• Interrogação: Você já estudou a matéria dessa semana de História do Brasil? 

 

• Exclamação: Eu passei no vestibular! 

O ponto de exclamação é, geralmente, utilizado para dar ênfase a alguma frase, como por exemplo 

exprimir uma sensação de surpresa para o leitor. 

 
• Reticências: Essa semana irei comprar sapatos, camisetas, bolsas, colares... 

 

• Aspas: Brás Cubas dedica suas memórias a um verme: Ao verme que primeiro roeu as frias carnes 

do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas  

 

• Travessão: Muito descontrolada, Paula gritou com o marido:  Por favor, não faça isso agora pois 

teremos problemas mais tarde. 

Observação: O travessão é utilizado, também, para substituir os parênteses ou uma dupla vírgula (palavra 
ou termos entre vírgulas). 

 
• Parênteses: O presidente da república (que na época era Fernando Henrique Cardoso) aprovou o 

decreto 

 
ii. Uso da crase 

 

 
I. Regra Geral:  
Haverá crase quando for possível cumprir os três critérios a seguir: 

 
2. O termo posterior pertence ao gênero feminino. 
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3. Termo posterior pode ser definido. 
Obs.: Se qualquer uma dessas condições não for satisfeita, não ocorrerá crase. 

 
II. Casos em que sempre ocorrerá crase: 

 
Ex.: Fui à praia.  

 
b) Na indicação de horas. 
Ex.: A festa começa às 22h. 

 

subentendida). 
Ex.: Pedi um bife à Oswaldo Aranha.  

 
d) Em locuções (adverbiais, conjuntivas e prepositivas) femininas. 
Ex.: à noite; à direita; às pressas; à medida que, etc. 

 
III. Casos em que a crase não ocorre: 
a) Diante de palavras no gênero masculino. 
Ex.: O menino foi a pé.  

 
b) Diante de verbos no infinitivo. 
Ex.: O deputado começou a falar. 

 
 

Ex.: Entregou os presentes a todas. / Disse a ela que não viria hoje. 

 
d) Diante de numerais cardinais. 
Ex.: Daqui a uma semana começará a aula. 

 
III. Casos em que sempre ocorrerá crase: 
a) Diante de palavras femininas. 
Ex.: Fui à praia.  

 
b) Na indicação de horas. 
Ex.: A festa começa às 22h. 

 
c) D

subentendida). 
Ex.: Pedi um bife à Oswaldo Aranha.  

 
d) Em locuções (adverbiais, conjuntivas e prepositivas) femininas. 
Ex.: à noite; à direita; às pressas; à medida que, etc. 
 

 


