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ELEMENTOS VISUAIS

1. Não incorporados ao texto verbal;

2. Sem indicação de autoria.



EXPRESSÕES INADEQUADAS/REPETIDAS

1. “O conteúdo do presente trabalho versa...”

2. Muitas vezes... Muitas vezes... Muitas vezes...;

3. “... Ser o que bem entender...”



IMPRECISÃO VOCABULAR

a) “Esta ocorrência...” (referindo-se a bullying);

b) “...acaba com o emocional da vítima...”



a) “e etc” / “..., etc” / “etc ...”;

b) Suicidar-se / cometer suicídio

c) “Estima-se que cerca de 140 casos ...”

PLEONASMOS/REDUNDÂNCIAS



AMBIGUIDADES

a) “O termo ‘bullying’ foi proposto após o  Massacre 
de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999, pelo 
pesquisador sueco Dan Olweus...”



INCOERÊNCIA 

a) “... entenderem que este preconceito não é algo a 
ser feito e, sim, algo a ser respeitado, pois é todos 
tem direito de ser o que quiserem...”



DESVIOS ORTOGRÁFICOS

✓A partir – S E P A R A D O 

✓Antissociais – JUNTO

✓Autoimagem; autoestima

✓BullYING (com aspas ou itálico)

✓prÓximo / vÍtima / incÔmodo – COM acento (proparoxítonas)

✓idEia – SEM acento (paroxítona terminada em ditongo 
crescente)



DESVIOS ORTOGRÁFICOS

✓Letra maiúscula: 
“Em São Paulo, estima-se que 140 casos são registrados na polícia 
do Estado...”



DESVIOS ORTOGRÁFICOS

✓Homossexualidade x homossexualismo

✓ASPAS/ITÁLICO: 

▪ Jornal Ciência e Cultura;

▪ “No filme Carrie, a Estranha...”



EXPECTADOR X ESPECTADOR

Espectador = pessoa que 
assiste a um espetáculo 
ou que presencia um 
acontecimento: 
espectador televisivo, 
espectador de teatro, 
espectador do 
acidente,...

Expectador = alguém 
que está na expectativa: 
expectador do desfecho, 
expectador da decisão, 
expectador do Natal,...



GENERALIZAÇÕES 

a) Principal/principalmente

b) Tudo/nada

c) Sempre/nunca

d) “O episódio em questão é a prova de que o 
racismo praticado dentro da sociedade surge 
na base educacional.”



PLEONASMOS/REDUNDÂNCIAS

a) Ato cometido;

b) “...fizeram uma roda ao redor de...”;

c) “Esse relato conta...”;

d) “Há muitos anos atrás...”

e) “Eu, na minha opinião..”



CONECTORES

a) “Acaba com o emocional da vítima, onde
muitas vezes não tem meios ou não procura 
ajuda...”



VÍRGULA



NÃO USE, NUNCA!





NÃO USE VÍRGULA 

Predicado

Todos os alunos da sala estavam conversando.

Sujeito

Entre sujeito e predicado
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“Cerca de 45% dos casos, são registrados na região de 
grandes aglomerações...”



DAÍ VOCÊ SEPARA VERBO DE 

OBJETO COM VÍRGULA



NÃO USE VÍRGULA 

sacrifício O trabalho custou

Objeto 
Direto

Verbo transitivo 
direto e indireto

aos idealizadores.

Objeto 
indireto

Entre o verbo e seus objetos.
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NO INTERIOR DA 
ORAÇÃO





SIM, USE VÍRGULA 

Tivera pai, mãe, marido e dois filhos. 
(nesse exemplo a vírgula separa uma série de objetos diretos do 
verbo “ter”.)

Separar elementos que exercem a mesma função sintática.
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SIM, USE VÍRGULA 

Patrícia, a todos os seus irmãos, deu um presente de 
Natal; ao marido, apenas um beijo.

Para indicar que uma palavra, geralmente verbo, foi suprimida.
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SIM, USE VÍRGULA 

E agora, meu marido,
aceito ou não o emprego?

Isolar vocativo.
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SIM, USE VÍRGULA 

Kellen, a professora, estava com fome.

Conheço, sim, o significado da maternidade.

Para isolar o aposto ou qualquer elemento de valor meramente 
explicativo.
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