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Para Carolina,

com todo o meu amor
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Apresentação

Eles parecem inofensivos. São sinaizinhos tão pequeninos,

quase imperceptíveis.

Mas cuidado! As aparências enganam. E nesse caso

tamanho não é documento mesmo.

Se você usar errado esses sinais, ou esquecer deles... Nossa!

A confusão que pode ser causada não tem tamanho.

Veja aqui a importância de saber usar direito a vírgula, o

hífen e alguns acentos. E tenha certeza de que todo

mundo vai entender você.
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Vírgula

A vírgula organiza o que você escreve. Ela tem um lugar

certinho para estar numa frase. Se estiver no lugar errado...

ai, dá uma confusão! A vírgula não parece uma casca de

banana caída no chão? Você acha que está escrevendo

uma coisa e pode acabar dando a maior escorregada.
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As crianças que foram ao parque ficaram felizes.

As crianças, que foram ao parque, ficaram felizes.
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Não precisa chorar porque sua mãe chegou.

Não precisa chorar, porque sua mãe chegou.
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Você viu minha filha?

Você viu, minha filha?

8

sinais.pmd 18/8/2008, 09:528



Não puxe Fernandinha.

Não puxe, Fernandinha.
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Giulia e seu irmão Gabriel foram ao parque mesmo

com chuva.

Giulia e seu irmão, Gabriel, foram ao parque mesmo

com chuva.
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