
 
 

                                Sinais Gráficos 

É verdade que não se usa sinais de acentuação em Inglês, como til (~), acento agudo (´) ou cedilha 
(ç), mas você já deve ter percebido que há muitos sinais gráficos de uso rotineiro em 
Inglês.Vejamos os mais usados e seus nomes. 
"Capital Letter" significa "Letra maiúscula" (é por isso que seu computador tem uma tecla "Caps 
Lock" que "trava" o teclado em Maiúsculas) 
Veja os mais usados e seus nomes com pronúncia figurada. No entanto para melhores resultados 
consulte um bom dicionário. Se você não sabe reconhecer os sinais de pronúncia usados em 
dicionários pergunte a seu professor. 
Não dá para mostrar símbolos fonéticos devido a limitações dos browsers. 

.Ponto  -  Stop /  Dot 
Usa-se no fim de frases (períodos), após abreviações e para separar partes de endereços de 
internet. 
The sentence ends here. 
- www.umsite.com.br (leia-se www - dot - umsite - dot - com - dot - br 

? Ponto de interrogação - Question Mark 
 Usado para indicar que a frase é uma pergunta (meio óbvio né?) 
 
$ dollar sign - cifrão 
 
* asterisk - asterisco 

! Ponto de Exclamação - Exclamation Mark (eksclameixon mark) 
Indica expressão de admiração ou espanto. 
Look at that guy! He's going to get hurt! 

, Vírgula - Comma - separa partes de um período ,ou partes de uma lista. 
É também usado antes de "tag questions" (Veja a pagina Question Tag)   
Exemplos: There are four people there, one man, a woman, two children. 

´ Apostrofo - Apostrophe - Indica o possessivo em Inglês. 
 Peter´s house = A casa de Peter. 

: Dois pontos - Collon - introduz uma lista ou uma citação em uma frase. 
 Exemplo: To go on a trip you need:tickets,hotel reservation,some money and a good company. 
 
¨ Dieresis (daierisis) - trema - muito usado em alguns idiomas europeus esta em desuso no 
Portugues. 

; Ponto e Vírgula - Semi-colon - separa duas partes de uma sentença. 
I saw Paul yesterday ; he is going to Europe next week. 

- Hifen - Hyphen (aifen) - usado para juntar duas palavras em uma, ou, mostrar que uma palavra 
foi dividida em duas e continua na proxima linha. 

http://www.umsite.com.br/
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Exemplos: 
That color is strange. It's like white-green( Aquela cor é estranha. É como branco-esverdeado). 
When the sentence is too long, sometimes the line ends and we have to divi- 
de a word in two. 

 Travessão - Dash - separa partes de uma sentença.Usado tambem para significar "TO"(para) 
That man - the one with the black coat - is a movie star. (Aquele homem - o de casaco preto - é 
um astro de cinema.){separando partes da sentença} 
The London-Edinburgh train leaves everyday at eight. (O trem Londres-Edinburgo parte todos os 
dias as 8.) 

" " Aspas - Quotation Marks (koteixân marks)- usadas para: 
•mostrar que as palavras são faladas pelos personagens - "I am tired" -said Jane. "Me too" -
answered Paul- "Lets go to sleep". 
  "Estou cansada" - disse Jane. "Eu também"- respondeu Paul- "vamos dormir". 
• para citar palavras de outra pessoa  
She had described the man as "a non atractive person" 
 
( ) Parentheses -  usados para fazer uma citação no meio de uma frase. 
The book 1984 (written by Georg Orwel) has been read by thousands of people till today. 
O livro 1984 (escrito por George Orwel) ja foi lido por milhares de pessoas ate hoje. 
 
{ } Brackets - colchetes - usa-se de modo semlhante aos parenteses. 
 
...  Suspension marks - reticencias - usadas para deixar uma frase inacabada ou suspensa. 

+ Sinal de adição (mais)- Plus (plâs)  
 2+3 = 5 )(two plus 3 equal five) (dois mais 3 igual a cinco). 

= Sinal de igualdade - Equal (ikual)  
2 + 3 = 1 + 4 (two plus three equals one plus four)  
Obs: note que esta escrito "equals" com "s". É porque trata-se de terceira pessoa sing.(It)e precisa 
do "s"  
(veja a página Asking Questions no sub item DO - para perguntas no presente.) 

- Sinal de subtração (menos)- Minus (mainâs)  
12 - 4 = 8 (twelve minus four equals eight) 

X - Multiplicação - Times (taimes)(vezes) 
4 x 5 = 20 (four times five equals twenty)  
Obs: também se usa para dizer:"assisti o filme três vezes- I watched the movie three times" 
 Note que: a palavra "time" significa "tempo" mas "times" com "s" significa "vezes". 
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Sinal de divisão - Divided by (divaided bai) dividido por 
 

 25 5 = 5 (twenty five divided by five equals five) 

Raiz Quadrada - Square Root (iskuer rut) 

- the square root of nine is three( a raiz quadrada de 9 é 3). 

_ Sublinhado - Underline (ou Underscore) Usado para destacar palavras ou letras. Usa-se também 
em endereços de e-mail. 
 my_name@hotmail.com 

& - "E" comercial - Ampersand (émpersén)  
É lido como "and" (e) 
Johnson & Johnson = Johnson AND Johnson. 

• Bullet Point (não tem nome em português, mas é usado para destacar uma linha ou um dado 
numa lista.) 
EX: instruções de montagem: 
• conectar A com B 
• conectar B com C 

© Direito Autoral - Copyright (tambem chamado direito de cópia) 
Significa que a obra tem dono e que cópias não autorizadas constituem crime. 
Por exemplo: O Rei Leão ©Walt Disney corp. 

™ ou ® Marca Registrada - Trade Mark (treidmark) 
CocaCola® 

@ arroba - em inglês lê-se "AT" (em,no,na) 
Veja a pagina Prepositions Muito usado em endereços de e-mail. 
mymail@yahoo.com.br.(que se pode ler como: mymail em yahoo.com.br) 

% Sinal de porcentagem - Percent Sign (percentsaine) 
Indica,é claro, porcentagens. 
4 is 10 % of 40 (four is ten percent of forty) 
Big sale today.50% Off (Grande liquidação hoje.50 % de desconto) 

> Maior que - Greater than- (greiter dén) (matemática). 5 > 3 (five is greater than three) 

< Menor que (matemática) - Less Than (lés dén) . 5 < 8 (five is less than eight) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              Visite o site: www.steacher.pro.br – Há muito mais para você. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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