
Vírgulas



Usada entre itens quando

estes são três ou mais.

Exemplo: Our company sells

laptops, printers and

smartphones.



A Oxford comma ou serial comma é a

vírgula usada antes de and numa

lista com três ou mais elementos.

É usada no inglês Americano. No

inglês Britânico, apenas se

necessário para clarificar a frase.

Exemplo: We export to Spain, Italy,

and Angola.



Adiciona-se a vírgula antes e

depois de uma oração não

essencial.
 

 

Exemplo: The client I was

supposed to meet tomorrow, a

shoe manufacturer, has

postponed to next week.



Quando uma oração dependente

precede uma oração

independente, usa-se vírgula

para separar as duas.

Exemplo: When I was at the

airport waiting for my flight, I

found a former client.



Utiliza-se a vírgula entre uma

oração introdutória e o resto da

frase.

Exemplo: After arriving at the

office, I went straight to the

meeting room.



Para unir duas orações

independentes usa-se vírgula e

uma conjunção coordenativa.

Exemplo: Our company is the

leading manufacturer of electronic

components, and we received two

prizes of excellence this year.



Adiciona-se a vírgula entre

adjetivos coordenativos, mas não

entre adjetivos cumulativos.

Exemplos: 

Our company has bought new

equipment that is fast, reliable and

modern.

We need a long wooden table for the

meeting room.



Utiliza-se vírgulas antes e depois

das orações relativas.

Exemplo: Our General Manager,

who has been in the company for 20

years, has just been promoted to

Managing Director.



January 23, 2021

Friday, March 6th, 2021 (se

incluído numa frase adiciona-se a

vírgula após a data também)

March 2021

23 January 2021

Friday, 6 March 2021 (se incluído

numa frase adiciona-se a vírgula

após a data também)

March 2021

Inglês Americano:

Inglês Britânico:



Números longos:

76,639,654

$2,500

4,198,456.05

Exceções:

Anos, número da porta e números

de páginas.



Aceda a mais recursos grátis no meu site:
www.reviewmytext.com

Não é fácil detetarmos os nossos próprios erros
quando escrevemos. 

Se quer sentir a confiança que o seu texto está
correto e claro, entre em contacto.

cristina.magalhaes@reviewmytext.com

http://www.reviewmytext.com/

