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O uso de sinais de pontuação não é importante apenas para a estética do texto, mas para o
entendimento e sua fluência. Os sinais são altamente funcionais e ajudam ao escritor a
demonstrar intenções que não podem ser descritas pelo corpo do texto.

Dessa forma, apresentamos três sujeitinhos bem legais: os dois pontos, o ponto e
vírgula e as reticências.

Dois pontos ( : )

Essa dupla ajuda muito quando a ideia é introduzir um diálogo, ou quando há uma enumeração
de elementos, mas também quando há uma explicação a ser dada, como nas orações
coordenadas e subordinadas.

Ex1: E Carlos respondeu:  - Não irei mais à festa! ( introduzindo um diálogo)
Ex2: Todos são felinos: leões; tigres; gatos etc. (começando uma enumeração)
Ex3: O problema é este: as roupas não foram lavadas. (antes de uma explicação)

Ponto e vírgula ( ; )

Já percebemos que o ponto e vírgula parece o meio termo entre a vírgula e o ponto. Podemos
entender como sendo o ponto e vírgula uma pausa intermediária, ou seja, nem tão curta quanto a
vírgula e nem tão loga quanto o ponto. Mas há uso bem marcados para ele.

Ex1: Preciso que compre: maçãs; uvas; laranjas e verduras. (separar elementos de uma
relação)
Ex2: Viajou para a serra; não gosto de praia. (substituir uma conjunção)
Ex3: Ganharão os prêmios: os alunos, de notas mais altas; os professores, que lecionam em
turmas melhores avaliadas. (separar grupos de informações que já possuam elementos
separados por vígula)

Usando “dois pontos” e “ponto e vírgula.

Aprenda mais em: https://enem.ced.ce.gov.br/
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Só pra testar!

O sinal de dois-pontos (:) está empregado de acordo com a norma-padrão da língua
portuguesa em: 
a) A diferença entre notícias falsas e verdadeiras é maior no campo da política: é menor nas
publicações relacionadas às catástrofes naturais. 
b) A explicação para a difusão de notícias falsas é que os usuários compartilham informações
com as quais concordam: pois não verificam as fontes antes. 
c) As informações enganosas são mais difundidas do que as verdadeiras: de acordo com
estudo recente feito por um instituto de pesquisa. 
d) As notícias falsas podem ser desmascaradas com o uso do bom senso: mas esperar isso
de todo mundo é quase impossível. 
e) As revistas especializadas dão alguns conselhos: não entre em sites desconhecidos e não
compartilhe notícias sem fonte confiável.   

Autor:  Jefrei Rocha

Aqui o uso se justifica pois há duas orações coordenadas sendo separadas, além disso, no
interior de cada oração, está se utilizando vírgulas para separar outros elementos.

Os empregados, que não recebem bem, reclamam; os empregadores, os quais
não ganham mais dinheiro ainda, reclamam também.  

Observe!

Oração coordenada 1: 
Os empregados, que não recebem bem,

reclamam;

Oração coordenada 2:
 os empregadores, os quais não ganham
mais dinheiro ainda, reclamam também.

Aprenda mais em: https://enem.ced.ce.gov.br/

GABARITO:
alternativa E

Cont.


