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Complemento do conteúdo – Aspas (“ ”) 

 

Usam-se aspas: 

 

1- Quando há palavras ou expressões populares, gírias, neologismos (emprego de 

palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes, na mesma língua ou não), 

estrangeirismos ou arcaísmos. 

 

Exemplos:  

→ Há “trombadinhas” nas cidades grandes “batendo carteira” o tempo todo, mas não há 

providências. 

→ Por favor, antes de sair, faça um “backup”! 

→ Ele mora lá nos “cafundó do Judas”! 

 

2- Antes ou depois de citações. (*) 

 

Exemplos:  

→ Neste sábado, 31/01/09, o ministro do Trabalho disse o seguinte a respeito do aumento no 

salário mínimo para R$ 460,00: "Esse aumento representa beneficiar mais de 45 milhões de 

pessoas, entre aposentados e pensionistas". 

→ "É importante que os países ricos não esqueçam nunca que foram eles que inventaram essa 

história de que o comércio poderia fluir livremente pelo mundo. Não é justo que agora, que eles 

entraram em crise, esqueçam o discurso do livre comércio e passem a ser os protecionistas que 

nos acusavam de ser", disse Lula no Fórum Social Mundial, em Belém. 

 

* textos retirados ou baseados em reportagens da Folha Online. 

 

3- Para assinalar palavras ou expressões irônicas. 

 

Exemplos:  

→ Eles se comportaram “super” bem. 

→ Sim, porque são uns “anjinhos”. 
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Interpretação de texto – As estripulias de Ronrom e Teteco 

 

→ Leia o texto abaixo e responda as questões em seu caderno de Português. 
 

As estripulias de Ronrom e Teteco 
             

            Ronrom vive correndo atrás de Teteco, o ratinho assustado. Como 

todo felino que se preze, Ronrom adora caçar. E nem os passarinhos 

escapam das suas garras afiadas. Ronrom é um gato terrível! 

A maior diversão de Ronrom é passar o dia inteiro atrás de Teteco. 

Esse gato esperto conhece mesmo a fazenda. Sobe em árvores, passa pelos 

telhados, esburaca a areia e espia entre os arbustos. Todo lugar pode ser 

um bom esconderijo para o ratinho fujão. 

O gato Ronrom precisa até da sua visão noturna. Mas nem assim 

consegue achar o ratinho sapeca. Teteco consegue se esconder muito bem. Na maior parte do dia 

Ronrom gosta mesmo é de tirar uma soneca. Depois, se espreguiça e começa, sonolentamente, a tomar 

seu banho. 

Os gatos tomam banho se lambendo. E, assim, o ratinho Teteco tira uma folga. Ah! Mas depois 

começa tudo de novo. Ronrom gosta de saltar das árvores quando o ratinho passa lá embaixo. Coitado 

do Teteco! Tão pequenininho Teteco precisa correr muito para fugir de Ronrom. Esse gato não dá 

sossego mesmo! Deixa a fazenda toda em polvorosa! 

Às vezes, Teteco se vê encurralado. Ai, ele fica bem escondidinho, bem quietinho. Ronrom move 

suas orelhas sensíveis para escutar os barulhos de Teteco. Abre bem seus olhos para enxergar os 

mínimos movimentos. Mas Teteco é valente e se esconde muito bem. Até que Ronrom desiste e vai 

embora. Ufa! Sorte de Teteco! 

Mas Ronrom é preguiçoso mesmo. Resolve descansar de novo. Ai, ele ver o Rex fazer uma coisa 

muito esquisita: Levar pedaços de madeira para o dono. “Os cães são esquisitos, não é mesmo?”, pensa 

Ronrom. Gatos nunca fariam isso. Ronrom tira outra soneca ali mesmo. E sonha que havia conseguido 

pegar o ratinho Teteco. Ora, mas é só um sonho! 

Ao acordar, Ronrom descobre onde Teteco morava. Era em um lugar em que não poderia colocar 

as patas aveludadas. Nem conseguia pegar Teteco quando ele lhe mostrava a língua. O ratinho sapeca 

voltava logo para dentro. É… Parece que Ronrom e Teteco vão fazer muita confusão na fazenda, ainda! 
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1) O que Ronrom adora fazer? 

 

2) Qual é a maior diversão do gato Ronrom? 

 

3) Em que momento Teteco tira uma folga? 

 

4) Por que Ronrom acha os cães esquisitos? 

 

5) Quando acorda, o que Ronrom descobre? 

 

6) Retire do texto o pensamento que Ronrom tem sobre os cães. 

 

7) Você concorda com o pensamento de Ronrom? 

 

8) Qual foi a finalidade do uso das aspas no texto?  

 

9) Escreva duas frases bem criativas empregando corretamente o uso das aspas (“ “). 
 

 


