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Resumo 
Esta pesquisa analisa a abordagem da pontuação nas 
seleções para os colégios vinculados a universidades 
públicas de diversos lugares do Brasil, a partir do ano de 
2011. Com o levantamento das questões, houve a 
separação das perguntas em relação ao seu tipo, 
buscando as que cobrariam o conteúdo pontuação. Foi 
observado que esses exames são majoritariamente 
compostos por questões relacionadas à gramática e à 
pontuação em uma visão tradicionalista. Esses exames 
definem, de certa forma, os estudos dos alunos do 
Ensino Fundamental e isto pode contribuir para o 
pensamento que eles têm sobre a Língua Portuguesa.  

Introdução  
A pontuação tem um papel essencial na escrita. A partir 
dos textos que fundamentam este projeto que se volta 
para os exames de seleção para os colégios vinculados 
às universidades públicas, procuramos compreendemos 
como a pontuação é abordada na prova de Língua 
Portuguesa. Uma base para essa análise foi o texto 
“Letramentos: Concepções de escrita e Pontuação” em 
que as autoras Neiva Maria Jung e Pascoalina Bailon de 
Oliveira Saleh apontam e discutem as visões adotadas 
na pontuação e escritas no ambiente escolar, analisando 
os exemplos e conectando-os a alguns significados 
essenciais. Deste modo, esta pesquisa buscou analisar 
as questões dos exames sob uma perspectiva 
específica. 

Material e Métodos 
Além de Jung e Saleh (2012), para embasar o estudo 
foram utilizados outros artigos sobre escrita e/ou sobre 
pontuação (DAHLET, 2002; CORREA, 2006; SALEH, 
2016, entre outros) e uma dissertação (DELEZUK, 
2016). A fim de analisar como a pontuação foi abordada 
nas provas de seleção para os colégios vinculados às 
universidades públicas, foram utilizados os exames das 
Universidades Públicas de Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Sergipe, Rio Grande do Sul e Rio Grande do 
Norte nos anos de 2011 a 2020, especificamente as 
questões de Língua Portuguesa, identificando nelas as 
que abordavam a pontuação de alguma maneira. 

Resultados e Discussão 
Apesar de o corpus apresentar uma quantidade 
significativa de questões, aquelas ligadas diretamente à 

pontuação são difíceis de serem percebidas. Ao todo 
foram observadas 192 questões, nas quais 185 seriam 
de gramática e interpretação textual e 7 de pontuação 
explicitamente, ou seja, apenas 3,6%. 
Levando em consideração as duas concepções de 
Pontuação existentes, uma tradicionalista, em que se 
considera que a pontuação imita a fala, e a outra, que a 
entende como um elemento essencial da escrita, 
podemos observar que a maioria das provas segue a 
concepção tradicional e não aborda a segunda 
concepção.  
As questões que abordam a pontuação explicitamente a 
cobram relacionada aos textos base, assim o aluno deve 
reler o texto para observar os pontos da questão. Porém, 
o recorte prioriza os aspectos gramaticais e não as 
implicações para a organização e/ou sentido do texto.   

Conclusão  
Em conclusão, as provas de seleção de colégios 
vinculados às universidades públicas possuem, em sua 
grande maioria, questões ligadas à Gramática 
Tradicional que abordam implicitamente a pontuação. 
Esta abordagem não é específica, mas demanda um 
conhecimento básico sobre esse aspecto para 
compreensão dos exercícios. Já os exercícios que o 
abordam explicitamente, normalmente utilizam-se do 
texto base para o desenvolvimento da pergunta, mas 
focam apenas em aspectos gramaticais.  
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