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FICHA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
  

 
Esta ficha pretende avaliar os teus conhecimentos sobre pontuação. 

Antes de responderes às questões, lê o enunciado com atenção. 

Não te esqueças de responder sempre com caneta preta ou azul. 

 

 

 

1.ª ETAPA – IDENTIFICAÇÃO DAS FRASES BEM PONTUADAS 

 

 

Assinala as frases cuja pontuação está correcta.  

 

1. A Mónica convidou todos os seus amigos para irem ao cinema porque estava contente. 

2. A irmã da Ana, estuda todos os dias. 

3. As crianças são inocentes e, os adultos são astutos. 

4. O Rafael que foi convidado à última hora, vem à festa. 

5. Corri, cheguei ao meu destino, venci! 

6. A elegante rapariga desfilou sem receios. 

7. Adoro crianças porém, não quero ter filhos tão cedo. 

8. A Paulina pratica ginástica três vezes por semana. 

9. Toda a gente que mora nesta casa, à excepção do Carlos, ajuda nas tarefas domésticas. 

10. O Paulo escreve os mais belos poemas de amor enquanto todos dormem. 

11. As perguntas que saíram no teste de Língua Portuguesa, eram difíceis. 

12. O rapaz era eloquente, mas ninguém estava disposto a ouvi-lo. 

x 
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13. Estou de férias portanto, posso dormir até mais tarde. 

14. A Paula gosta de comida italiana a Maria prefere comida mexicana. 

15. O Feliciano e a Patrícia, conhecem-se desde a infância. 

16. Aquele vestido é feio e aquele chapéu é caro! 

17. A Paula, que adora cozinhar, decidiu frequentar um curso de culinária. 

18. Ora chove ora, faz sol! 

19. A Carolina, a Ana Catarina e a Margarida, estão a pensar ir de férias para Espanha. 

20. O pai do Carlos trabalha numa fábrica de automóveis. 

21. Ou faço os trabalhos de casa, ou fico de castigo uma semana! 

22. A mãe, prefere andar de avião a andar de carro. 

23. Enquanto todos dormem o Paulo escreve os mais belos poemas de amor. 

24. A Elisabete e a Madalena são as melhores alunas da turma. 

25. A Mónica porque estava contente, convidou todos os seus amigos para irem ao cinema. 

26. Aquela jovem rapariga, não tem juízo nenhum! 

27. A Mariana, a Teresa, a Soraia e a Flávia são grandes amigas. 

28. Amanhã tenho um teste muito importante, por conseguinte não posso sair hoje à noite. 
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2.ª ETAPA – CORRECÇÃO DAS FRASES MAL PONTUADAS 

 

 

Corrige as frases cuja pontuação consideraste incorrecta. 

Não te esqueças de indicar o número de cada frase corrigida. 

 

2 - A irmã da Ana estuda todos os dias. 

3 - As crianças são inocentes e os adultos são astutos. 

4 - O Rafael, que foi convidado à última hora, vem à festa. 

7 – Adoro crianças, porém não quero ter filhos tão cedo. 

11 – As perguntas que saíram no teste de Língua Portuguesa eram difíceis. 

13 – Estou de férias, portanto posso dormir até mais tarde. 

14 – A Paula gosta de comida italiana, a Maria prefere comida mexicana. 

15 – O Feliciano e a Patrícia conhecem-se desde a infância. 

18 – Ora chove, ora faz sol! 

19 – A Carolina, a Ana Catarina e a Margarida estão a pensar ir de férias para Espanha. 

22 – A mãe prefere andar de avião a andar de carro. 

23 – Enquanto todos dormem, o Paulo escreve os mais belos poemas de amor. 

25 – A Mónica, porque estava contente, convidou todos os seus amigos para irem ao cinema. 

26 – Aquela jovem rapariga não tem juízo nenhum! 
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3.ª ETAPA – EXPLICITAÇÃO DOS ERROS DE PONTUAÇÃO 

 

Indica, na coluna da direita, o número da(s) frase(s) cuja incorrecção se deve a 

algumas das razões enunciadas na coluna da esquerda. 

 

Lista de incorrecções Número da(s) frase(s) 

  As orações coordenadas assindéticas (orações ligadas por vírgula, 

sem conjunção) não estão delimitadas por vírgula. 
14 

  Não se verifica uma vírgula antes das conjunções e locuções 

coordenativas adversativas, disjuntivas e conclusivas. 
7, 13, 18 

  Existe uma vírgula entre o verbo e o complemento directo. _______ 

  O sujeito e o predicado estão separados por vírgula. 2, 11, 15, 19, 22, 26 

  A oração subordinada adverbial não está isolada por vírgula(s), 

quando antecede a principal ou quando está intercalada. 
23, 25 

  O vocativo não está separado por vírgula. _______ 

  A oração subordinada adjectiva relativa explicativa não se encontra 

isolada por duas vírgulas. 
4 

 Verifica-se uma vírgula imediatamente após a conjunção 

coordenativa copulativa. 
3 

  Existe uma vírgula entre o verbo e o predicativo do sujeito. _______ 

 

 


