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PORTUGUÊS – PONTUAÇÃO – O SINAL DE ASPAS  

O sinal de aspas  
 

1. Observe o uso das aspas neste trecho da Parte 1 da reportagem:  
 
“Precisamos ter 150 ararinhas em cativeiro para que possamos soltá-las”, explica Ugo 
Vercillo, coordenador do ICMBio e do projeto, criado em 2012.  
 

a. O que o sinal de aspas indica?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. O uso do sinal de aspas neste caso lembra o uso que fazemos de outro sinal de 
pontuação. Que sinal é esse?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

3. Observe o uso do sinal de aspas nestes trechos:  
 

a. [...] O sauim está ameaçado por causa do desmatamento. Além disso, ele precisa 
disputar território com um “primo”, o sauim-de-mãos-douradas.  
 

b. Como em “Rio”, as ararinhas se apaixonam.  
 

c. [...] “O Brasil precisa ter mais ararinhas se reproduzindo para que possamos enviar as 
nossas ao país”, diz Tim Bouts, diretor da Al Wabra.  
 
Responda: o que o uso do sinal de aspas indica:  
 
• no trecho a?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 



  

• no trecho b?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
• no trecho c?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 

 
Aspas: sinal de pontuação que pode indicar o início e o fim da fala, sinalizar o uso 

especial de palavras ou expressões, ou destacar uma palavra estrangeira. 
 

 
 
O sinal de parênteses 
 Responda às questões:  
 

4. Releia os seguintes trechos da reportagem, prestando atenção ao sinal de parênteses.  
 

O Projeto Ararinha na Natureza, associação entre o ICMBio (Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade) e empresas, luta para salvar a ave.  
 

As aves ficam na ACTP (Association for Conservation Of Threatened Parrots), 
em Berlim.  
 
O que o uso do sinal de parênteses indica nesses trechos?  
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

 
Parênteses: sinal de pontuação empregado geralmente para acrescentar 

explicação ou dado sobre algum termo da frase. 
 

 


