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PONTUAÇÃO
Olá, querido(a) amigo(a)! Tudo bem com você?
Já passeamos por alguns assuntos importantes da Língua Portuguesa, e a disposição dos conteúdos não é aleatória! Tudo aquilo que já vimos é completamente
necessário para entender outros assuntos. Na verdade, em gramática, um assunto
sempre é pré-requisito para outro. Por isso, é preciso estudar de forma orientada. O
assunto deste PDF só é compreensível se você tiver estudado os assuntos anteriores
com consciência. Na verdade, a maior dificuldade das pessoas com pontuação reside justamente na falta de pré-requisitos. Entender vírgula não é meramente saber
como colocar uma pontuação, mas entender se a estrutura morfossintática de uma
sentença depende de pontuação para tornar a informação clara e inteligível.
Na verdade, a principal finalidade da pontuação na Língua Portuguesa é esta:
clareza. A língua falada se vale de vários recursos para garantir que a informação
seja transmitida, como entonação, expressões faciais e gestos. A língua escrita possui comportamento bem diferente. As palavras chapadas em um papel não possuem
o mesmo potencial comunicativo. Para que as mensagens escritas alcancem o receptor de maneira adequada, os sinais de pontuação se fazem necessários.
Antes de entrarmos no conteúdo, faço uma última ressalva: o assunto pontuação costuma deixar os(as) alunos(as) ansiosos(as), por gerar dúvidas frequentemente. Mas eu peço que você “se respeite”. Não queira resolver em algumas linhas
os problemas de muitos anos! Para se tornar expert em pontuação, faça o seguinte: estude este PDF; faça muitos exercícios sobre o assunto; leia textos, tentando
identificar a razão da pontuação; por fim, aplique tudo isso na sua escrita. É uma
técnica que envolve conscientização, internalização e aplicação! Não espere, ao fim
da leitura deste PDF, já se tornar um(a) craque da pontuação nas redações! Siga o
meu passo a passo, com paciência! O resultado virá!
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1. A Pontuação e a Ordem Direta
A ordem direta da oração (S + V + C + A. Adv.) é a base para que você entenda
pontuação! Em linhas gerais, o esquema é o seguinte:

Em outras palavras: não se separa o sujeito do verbo por vírgula; não se separa
o verbo do complemento por vírgula. Facultativamente – por razões principalmente estilísticas –, é possível separar por vírgula um adjunto adverbial. Tudo isso NA
ORDEM DIRETA!
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Obs.:
a pontuação é dividida em três seguimentos: sintático, semântico e estilístico. O que frequentemente aparece em prova são os dois primeiros. Isso
porque a estilística, como o próprio nome diz, revela o estilo de quem escreve, que é individual. Veja a definição de estilística, segundo o Houaiss: ramo
da linguística que estuda a língua na sua função expressiva, analisando o
uso dos processos fônicos, sintáticos e de criação de significados que individualizam estilos. Uma pontuação estilística pode estar além das regras,
mas encontra justificativa na finalidade do redator. Por isso, pouco aparece
em provas!
Veja o exemplo:
(1) Os deputados votaram a nova emenda nesta quinta.

Sobre a pontuação no trecho: nada de vírgula entre “deputados” e “votaram”;
nada de vírgula entre “votaram” e “a”. Facultativamente, uma vírgula poderia ser
colocada entre “emenda” e “nesta”.

Elias, e se a oração não estiver na ordem direta? É a partir de agora que o assunto começa a ficar mais interessante!
O sujeito pode estar em qualquer posição. Não se separa o sujeito do verbo
por vírgula.
Se o complemento verbal (estou falando de OD ou OI) estiver deslocado, pode-se empregar vírgula (A nova emenda, os deputados votaram nesta quinta). Não
preciso nem esclarecer que a forma verbal “pode-se” empregada logo acima indica
que a vírgula é facultativa nesse caso, né?
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O predicativo do sujeito NÃO é um complemento verbal, mas que acaba se
comportando como um no que diz respeito ao ordenamento da oração. Em ordem
direta, o predicativo também não é separado por vírgula. Mas, se deslocado, ele
DEVE receber vírgula (caso não haja verbo de ligação). Veja:
Os jogadores estavam cansados. (Ordem direta)
Cansados os jogadores estavam. (Pred. suj. deslocado)
Os trabalhadores manifestavam revoltados durante a passeata. (Ordem direta)
Revoltados, os trabalhadores manifestavam durante a passeata. (Pred. suj. deslocado).

Obs.: para você que já está pensando: “professor, mas ‘cansados’ e ‘revoltados’
não são adjuntos adverbiais?”, aí vai o meu lembrete: adjuntos adverbiais
são INVARIÁVEIS! Veja que as duas palavras concordam com “jogadores” e
“trabalhadores”, respectivamente.
E o adjunto adverbial deslocado? Agora, quero de você toda a atenção possível,
pois, dos quatro tópicos que acabei de listar, esse é o mais cobrado em provas! Veja
comigo o seguinte exemplo:
Nesta quinta, os deputados votaram a nova emenda.

O que fiz: peguei a oração (1) e desloquei o adjunto adverbial para o início da
sentença. Conforme você observou, o emprego da vírgula é facultativo. Isso devido à extensão do adjunto adverbial.
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Extensão do adjunto adverbial: quando o assunto se refere aos adjuntos adverbiais
deslocados, não se pode deixar de avaliar a extensão deles, uma vez que adjuntos
adverbiais curtos podem ser isolados por vírgula, ao passo que adjuntos adverbiais
longos devem. Via de regra, o adjunto adverbial curto é aquele que possui até duas
palavras. Os longos, três ou mais. Esse critério não é muito preciso (pois a própria gramática trata o assunto com bastante subjetividade), mas é o mais adequado às provas
de concursos públicos. A banca Cespe, por exemplo, se posicionou acerca do assunto
em 2012 e afirmou que essa contagem de palavras é o traço distintivo entre adjuntos
adverbiais curtos e longos. O entendimento dos gramáticos é um pouco mais amplo: o
adjunto adverbial deslocado recebe vírgulas para não criar ambiguidades. Nessa esteira de raciocínio, os longos são os mais propícios a criar duplas interpretações.
Vamos à outra possibilidade:
Os deputados, nesta quinta, votaram a nova emenda.

Note que, agora, o adjunto adverbial está entre o sujeito e o verbo. Por ser curto,
as vírgulas permanecem facultativas. Mas, agora, é preciso empregar duas, e não
apenas uma.

Quantidade de vírgulas: tenha sempre o seguinte entendimento com você:
• vírgula = SEPARAR;
• vírgula = INTERCALAR.
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Intercalar significa que a leitura da informação começa antes da vírgula e continua
depois dela. Em casos assim, via de regra, as duas vírgulas podem ser substituídas
por travessões ou parênteses. Detalhe: nem sempre duas vírgulas em um mesmo
período significam uma intercalação! É importante perceber se há essa interferência na leitura da informação!
E se ampliarmos o adjunto adverbial?
Nesta manhã de quinta, os deputados votaram a nova emenda.
Os deputados, nesta manhã de quinta, votaram a nova emenda.

Agora, os adjuntos adverbiais são longos, e o emprego da vírgula passou a ser
obrigatório. Viu como é simples?


Obs.:
reitero que, se o adjunto adverbial estiver em posição canônica (no fim da
oração) o emprego da vírgula é facultativo, não importa se ele é curto ou
longo! Isso só vale para os deslocados, ok?

Questão 1

(2013/CESPE/ANS) Durante o período de janeiro a março de 2013, fo-

ram recebidas 13.348 reclamações de beneficiários de planos de saúde referentes à
garantia de atendimento.
A vírgula logo após “2013” foi empregada para isolar adjunto adverbial anteposto.
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Certo.
Primeiramente, note: a ação de receber ocorreu “durante o período de janeiro a março de 2013”. Isso mostra que a expressão deslocada se refere ao verbo. Por isso, é um
adjunto adverbial deslocado. Como ele está antes do verbo, podemos dizer que está
anteposto. Nesse caso, por ser de longa extensão o emprego da vírgula é obrigatório.

Questão 2

(2011/IADES/SE-DF) Todo dia, você acorda de manhã e pega o jornal

para saber das últimas novidades enquanto toma café. Em seguida, vai até a caixa
de correio e descobre que recebeu folhetos de propaganda e (surpresa!) uma carta
de um amigo que está morando em outro país. Depois, vai até a escola e separa
livros para planejar uma atividade com seus alunos.
As vírgulas presentes nas linhas 1, 2 e 4 são empregadas pela mesma regra.

Certo.
Em todos os casos, a vírgula foi empregada em função de adjuntos adverbiais deslocados. No primeiro caso, note que a ação de acordar ocorre “todo dia”; no segundo, a ação de ir acontece “em seguida”; no terceiro, a ação de ir ocorre “depois”.

Questão 3

(2013/CESPE/ANS) Os planos com pior avaliação – durante dois perí-

odos 10 consecutivos – estão sujeitos à suspensão temporária da comercialização.
A substituição dos travessões por vírgulas ou por parênteses preservaria a correção
gramatical do período.

Certo.
Conforme expliquei acima, para realizar intercalações, via de regra, pode-se usar
travessões, parênteses ou vírgulas.
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2. A Pontuação e os Termos Ligados ao Nome
Em pontuação, esse conhecimento é importante. Mas o princípio é fácil: não
se separa por vírgula o nome do seu adjunto adnominal ou o nome do seu
complemento nominal! Só isso!

Questão 4

(2014/IADES/SEAP) No período “Não existem registros oficiais sobre a

fundação da cidade.”, de acordo com a norma-padrão, o emprego da vírgula
a) poderia ocorrer entre “existem” e “registros”.
b) é facultativo para separar o sujeito do predicado.
c) deveria ocorrer para isolar da oração o termo “sobre a fundação da cidade”.
d) não poderia ocorrer entre “registros” e “oficiais”.
e) poderia ocorrer desde que “registros oficiais sobre a fundação da cidade” fosse
deslocado para o início do período.

Letra d.
Primeiramente, note a estrutura sintática do período: há apenas o verbo “existem”,
que é intransitivo; o sujeito é “registros oficiais sobre a fundação da cidade”; “não”
é um advérbio de negação, todavia colocar uma vírgula em um “não” pode mudar
completamente o sentido de uma frase. Veja:
Não estudei. (realmente não foi praticada a ação de estudar)
Não, estudei. (na verdade a ação de estudar foi praticada)
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Dentro do sujeito, há um núcleo, que é “registros”, “oficiais” e “sobre a fundação
da cidade” são dois adjuntos adnominais. Em outras palavras: no período em
questão, não há qualquer possibilidade de colocação de vírgula.
As letras “a”, “b” e “e” sugerem colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo, o
que é proibido. A letra “c” propõe colocar uma vírgula entre o nome e o adjunto
adnominal, o que também é proibido. Já a letra “d” diz que não pode ocorrer
uma vírgula entre o nome e o adjunto adnominal. Por isso essa alternativa é a
correta.

3. As Enumerações
Esse talvez seja o uso da pontuação mais famoso de todos! As enumerações
são facilmente reconhecíveis em qualquer texto!

Questão 5

(2012/CESPE/BANCO DA AMAZÔNIA) Entre os esforços empreen-

didos para ampliar e melhorar o acesso da população aos serviços bancários,
o presidente do Banco Central do Brasil (BACEN) ressaltou que a autoridade
monetária prioriza três linhas de ação para aperfeiçoar a inclusão financeira: a
identificação da demanda por serviços financeiros, o aprimoramento do marco
regulatório e a promoção da educação financeira com transparência.
A vírgula logo após “financeiros” justifica-se porque isola elementos de mesma
função sintática componentes de uma enumeração de itens.
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Certo.
Entenda o texto: o autor menciona a existência de “três linhas de ação para aperfeiçoar a inclusão financeira”. Após os dois pontos, ele lista, enumera essas três
linhas. Além disso, há a estrutura clássica de qualquer enumeração: o emprego de
vírgula entre os primeiros e a conjunção “e” entre o penúltimo e o último. Detalhe
importante: toda enumeração é feita com elementos de mesma função sintática!
Mas nem toda questão acerca de enumeração é tão óbvia assim! É um assunto
que exige atenção!

Questão 6

(2013/CESPE/MJ) A assistência gratuita inclui orientação e defesa jurí-

dica, divulgação de informações sobre direitos e deveres, prevenção da violência e
patrocínio de causas perante o Poder Judiciário.
O trecho “A assistência gratuita (...) Poder Judiciário” pode ser reescrito, mantendo-se a correção e as ideias do texto, da seguinte forma: A assistência gratuita inclui: orientação, defesa jurídica, divulgação de informações sobre direitos e deveres,
prevenção da violência e patrocínio de causas frente ao Poder Judiciário.

Errado.
Qual foi o grande problema dessa reescrita? A enumeração! Veja que, no texto
original, há a enumeração de quatro elementos: a assistência gratuita inclui orien-
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tação e defesa jurídica (1), divulgação de informações sobre direitos e deveres (2),
prevenção da violência (3) e patrocínio de causas perante o Poder Judiciário (4).
Já na reescrita, são cinco: A assistência gratuita inclui: orientação (1), defesa jurídica (2), divulgação de informações sobre direitos e deveres (3), prevenção da
violência (4) e patrocínio de causas frente ao Poder Judiciário (5).
Além disso, há outras mudanças. No original, tanto a orientação quanto a defesa
possuem a característica de serem jurídicas; na reescrita, apenas a defesa é jurídica.
Os dois pontos após “inclui” são estilísticos. Não ferem a correção. Além disso,
“frente ao” é uma estrutura gramatical correta para Celso Pedro Luft.

Questão 7

(2012/CESPE/CÂMARA DOS DEPUTADOS) A divisão do trabalho do-

méstico, a socialização de homens e mulheres e as relações de poder entre os
gêneros são aspectos que contribuem para a construção e reprodução dessa desvalorização. No trecho “A divisão do trabalho doméstico, a socialização de homens e
mulheres e as relações de poder entre os gêneros”, o emprego da vírgula no lugar do
conectivo “e”, em “homens e mulheres”, não alteraria a relação semântico-sintática
entre os termos da oração.

Errado.
Questão semelhante à anterior. Faça, novamente, a contagem dos termos na enumeração original: A divisão do trabalho doméstico (1), a socialização de homens e
mulheres (2) e as relações de poder entre os gêneros (3) são aspectos que contribuem para a construção e reprodução dessa desvalorização.
Agora, vamos fazer a alteração sugerida pelo examinador: A divisão do trabalho
doméstico (1), a socialização de homens (2), mulheres (3) e as relações de poder
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entre os gêneros (4) são aspectos que contribuem para a construção e reprodução
dessa desvalorização.
Isso já torna o item errado! A alteração de sentido é evidente. Sintaticamente, há
também mudanças: no trecho original, os núcleos do sujeito são “divisão”, “socialização” e “relações”; na reescrita, “mulheres” também passa a ser núcleo do sujeito, uma vez que não pertence mais ao sintagma “socialização de homem e (de)
mulheres”.
Agora você percebe como é preciso ter cuidado com as enumerações? As bancas
sabem que os(as) candidatos(as) consideram essa parte do assunto fácil! Por isso,
elas capricham!

4. A Pontuação e outras Funções Sintáticas
Existem funções sintáticas que ainda não estudamos, mas que também fazem
parte da análise do período simples. Normalmente, são estudadas nas aulas de pontuação, devido à proximidade com o assunto. Vamos a elas!

4.1. Vocativo
O vocativo nada mais é do que um chamamento! Serve para evocar alguém que
está participando do discurso.
(2) Maria, não podemos começar sem você!
(3) Senhor, tende piedade de nós!

Detalhe importante: todo vocativo deve ser isolado por vírgula! Isso é para evitar qualquer tipo de ambiguidade!
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Questão 8

(2014/IADES/CAU-RJ)

a) No primeiro quadro, a vírgula após a palavra “Mãe” é facultativa.
b) No segundo quadro, é correto inserir ponto final em substituição ao ponto de
exclamação que encerra o período, garantindo assim a correção gramatical desse
trecho.

(A) Errado. Veja que o vocábulo “mãe” foi usado como um chamamento. Por se
tratar de um vocativo, o emprego da vírgula é obrigatório.
(B) Certo. Existem três pontuações que podem ser usadas para encerrar períodos: ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Tanto é que,
depois delas, deve-se empregar letra maiúscula. Troca de uma exclamação por um
ponto final altera, no máximo, a prosódia (a entoação da frase). Isso não prejudica
a correção gramatical.
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Questão 9

(2010/IADES/FCA) O interessante é que esta quebra de paradigmas

científicos seria seguida, décadas mais tarde, por mudanças que sacudiram as noções sociais de tempo e a percepção sobre o status da ciência.
O termo “décadas mais tarde” é um vocativo.

Errado.
Eu pergunto: já ouviu alguém ser chamado de “décadas mais tarde”? É evidente
que isso não é um vocativo! Trata-se de um adjunto adverbial deslocado e longo.

Questão 10

(2011/IBFC/MPE-SP) Considere o período abaixo e as afirmações que

seguem.
Paulo, chegou tarde ontem?
I – A vírgula está empregada incorretamente.
II – Se a vírgula for retirada, o sentido será alterado.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) nenhuma

Letra b.
A frase original está com vírgula, pois “Paulo” é um vocativo! A ideia é: Paulo,
(você) chegou tarde ontem? Em outras palavras, entende-se que alguém está
falando com Paulo (por isso, a vírgula está empregada corretamente). Com a retirada da vírgula, “Paulo” passa a ser o sujeito, ou seja, entende-se que alguém está
falando sobre Paulo (por isso, o sentido é alterado).
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4.2. Aposto
Analise comigo o seguinte período:
(4) Bernardinho, ex-técnico da seleção brasileira de vôlei, ministra palestras.

Perceba que, segundo a oração (4), podemos estabelecer a seguinte relação:
Bernardinho = ex-técnico da seleção brasileira de vôlei.
Em minhas aulas, costumo até dizer o seguinte: se chamarmos “Bernardinho”
de X e “ex-técnico da seleção brasileira de vôlei” de Y, podemos estabelecer que
X=Y. Em outras palavras, esses dois termos estabelecem entre si uma relação de
equivalência semântica. Essa é a característica fundamental dos apostos. Aliás,
preciso que você tenha isto bem claro na sua cabeça: aposto é um termo acessório
que estabelece equivalência semântica com outro termo de natureza substantiva,
e não o termo que aparece entre vírgulas! Nem todo aposto aparece entre vírgulas,
e nem tudo que está entre vírgulas é aposto!

Uma das finalidades da pontuação, na Língua Portuguesa, é atribuir sentido. Serei
ainda mais direto:
• para explicar, emprega-se vírgula;
• para restringir, não se emprega vírgula.
Primeiramente, você precisa entender que explicar significa dizer o que é, tornar
claro ao passo que restringir é o mesmo que limitar. Além disso, saiba que essa
pontuação semântica só é aplicada a duas estruturas da sintaxe da língua portuguesa: os apostos e as orações subordinadas adjetivas (este último assunto
veremos em período composto).
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Dessa forma, podemos entender que, em (4), “ex-técnico da seleção brasileira
de vôlei” é aposto devido à equivalência semântica. Como a finalidade dele é explicar quem é “Bernardinho”, aplica-se as vírgulas, a fim de indicar que se trata de
um aposto explicativo.
Agora, vamos falar um pouco sobre os tipos de apostos:
• Explicativo: “Elvis, o Rei do Rock, não morreu.”;
• Enumerativo: “Tudo – calças, camisas e sapatos – foi vendido em alguns
minutos.”;1
• Resumitivo: “Calças, camisas, sapatos, tudo foi vendido em alguns minutos.”;
• Especificativo: “A escritora Clarice Lispector causa-me emoção.”.

Como foi possível perceber, os dois últimos apostos não dependem de isolamento
por vírgula; mantêm, todavia, a equivalência semântica com termos anteriormente
apresentados.

1

É em construções semelhantes a essa que os dois pontos costumam ser empregados! Poderíamos
redigir o texto assim:
Em alguns minutos, foi vendido tudo: calças, camisas e sapatos.
OU
Em alguns minutos, foi vendido tudo – calças, camisas e sapatos. OU
Em alguns minutos, foi vendido tudo (calças, camisas e sapatos).
Nesse caso, a vírgula não é recomendada (no lugar dos dois pontos, do travessão ou dos parênteses), uma vez que “tudo” pode se confundir com os termos da enumeração subsequente. A troca
entre pontuações não é um simples capricho! Em muitas oportunidades, abrimos mão de usar a
vírgula e optamos por outras pontuações para conferir ao texto clareza, que é a principal finalidade da pontuação!
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Questão 11

(2013/CESPE/MI) O Projeto de Integração do Rio São Francisco com

Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional é um empreendimento do governo
federal sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional. Esse projeto
tem o objetivo de assegurar a oferta de água para 12 milhões de habitantes de
391 municípios do Agreste e do Sertão dos estados de Pernambuco, do Ceará, da
Paraíba e do Rio Grande do Norte.
As vírgulas são empregadas para isolar aposto explicativo.

Errado.
Primeiramente, note que não há qualquer equivalência semântica entre “Pernambuco”, “Ceará” e “Paraíba”. Além disso, as vírgulas foram empregadas para isolar
elementos de uma enumeração.

Questão 12

(2013/CESPE/MPU) No período colonial, o Brasil foi orientado pelo

direito lusitano.
A vírgula após “colonial” é utilizada para isolar aposto.

Errado.
Além de não haver equivalência semântica, a vírgula foi empregada por outra razão: adjunto adverbial de tempo deslocado.
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Questão 13

(2010/IADES/CFA) Não é também uma tarefa punir os maus e hon-

rar os bons? Portanto, Nicomaquides, não desprezeis homens hábeis em administrar
seus haveres. O vocábulo “Nicomaquides” exerce função de aposto.

Errado.
Mais uma vez, não há qualquer equivalência semântica. “Nicomaquides” está entre
vírgulas por ser vocativo.

Questão 14

(2013/CESPE/PC-DF) Balanço divulgado pela Secretaria de Segurança

Pública do Distrito Federal (SSP/DF) aponta redução de 39% nos casos de roubo
com restrição de liberdade, o famoso sequestro-relâmpago, ocorridos entre 1.º de
janeiro e 31 de agosto deste ano, em comparação com o mesmo período do ano
passado. A expressão “o famoso sequestro-relâmpago” está entre vírgulas porque
explica, em termos populares, a expressão “roubo com restrição de liberdade”.

Certo.
Primeiramente, note a equivalência semântica entre “roubo com restrição de liberdade” e “o famoso sequestro-relâmpago”. Isso denuncia o valor apositivo dessa
expressão. Além disso, as vírgulas reforçam o entendimento de que o aposto

é

explicativo.

Questão 15

(2013/CESPE/BACEN) – O único meio é lançar mão de um regime de-

bilitante: ler compêndios de retórica, ouvir certos discursos etc.; para esse fim,
deves evitar as livrarias, mas, de quando em quando, elas serão de grande conveniência para falares do boato do dia; de um contrabando, de qualquer coisa: verás
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que muitos dos leitores, estimáveis cavalheiros, repetir-te-ão as mesmas opiniões,
e uma tal monotonia é saudável. Com tal regime, durante – suponhamos – dois
anos, reduzes o intelecto, por mais pródigo que seja, ao equilíbrio comum.
O segmento “estimáveis cavalheiros” é um aposto explicativo da expressão “muitos
dos leitores”.

Certo.
Cuidado com essa questão! Talvez, desavisadamente, você tenha classificado “estimáveis cavalheiros” como vocativo; essa é, contudo, uma possibilidade inválida.
Se você observar com carinho o texto, verá que quem está falando se refere a uma
única pessoa. Como perceber isso? A ocorrência de verbos na segunda pessoa do
singular (“deves”, “falares”, “verás”, “reduzes”) e a presença do pronome oblíquo
átono “te” em “repetir-te-ão”. Ora, se a segunda pessoa – com quem se fala – é
singular, não há razão para usar um vocativo no plural! Isso deixa claro que há uma
equivalência semântica entre “muitos dos leitores” e “estimáveis cavalheiros”, o
que confirma o valor apositivo desta expressão.

5. O Zeugma
Para entendermos melhor esse tópico, precisamos falar um pouco sobre figuras de
linguagem. Há duas que são muito importantes para concursos: elipse e zeugma.
• Elipse: a omissão de um termo. Ex.: “ Estudamos bastante para a prova.”
(omissão de “nós”);
• Zeugma: a omissão de um termo anteriormente citado. Ex.: “A criança é fonte
de alegria, futuro do nosso país.” (omissão de “a criança é” antes de “futuro”).
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Detalhe importante: o zeugma nada mais é do que um tipo de elipse. Para ser
ainda mais claro, todo zeugma é uma elipse. Já o contrário não é válido.
Existe uma vírgula que marca a ocorrência de zeugmas. Veja:
(5) Maria tem três filhos. Antônio, dois.

A finalidade da vírgula nesse texto é marcar a omissão de “tem” e “filhos”.

O que cai, Elias? Acabamos de passar por um assunto extremamente importante para as provas, para as redações e para a vida: pontuação! Tudo o que
coloquei aqui é muito importante mesmo! Nada pode passar batido nos seus
estudos. Alguns empregos, todavia, mostram-se ainda mais importantes: a ordem SVC, os adjuntos adverbiais deslocados e os apostos. Esses são frequentes
em quaisquer provas!
Ainda aproveito para destacar algo: esse assunto não acabou! Falei aqui sobre
a pontuação no período simples! Ainda falaremos acerca de pontuação no período
composto. Porém, o que muitos(as) alunos(as) não conseguem entender é que o
período composto é uma mera extensão do período simples! Dessa forma, muito
do que falamos aqui acerca de pontuação será repetido lá no período composto!
Não pense que são assuntos completamente diferentes. Você se lembra de nossa
conversa inicial, acerca dos pré-requisitos? Este PDF é fundamental para que você,
mais adiante, não tenha dificuldades com o período composto!

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

23 de 95

GRAMÁTICA
Pontuação
Prof. Elias Santana

QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 1

(2019/CESPE/TJ-AM/ANALISTA JUDICIÁRIO)

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

24 de 95

GRAMÁTICA
Pontuação
Prof. Elias Santana

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

25 de 95

GRAMÁTICA
Pontuação
Prof. Elias Santana

As vírgulas empregadas logo após as expressões “Uma manhã” (ℓ. 17 e 18) e “Minutos depois” (ℓ.20) justificam-se pela mesma regra de pontuação.
Questão 2

(2018/CESPE/INSTITUTO HOSPITAL BASE DO DISTRITO FEDERAL/

TÉCNICO DE ENFERMAGEM)
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A inserção de uma vírgula logo após o termo “Hospitalizados” (ℓ.14) manteria a
correção gramatical do texto.
Questão 3

(2019/CESPE/CGE-CE/CONHECIMENTOS BÁSICOS)
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Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos do texto CB1A1-I, poderia ser
inserida uma vírgula logo após
a) “construções” (l.3).
b) “música” (l.16).
c) “azul” (l.17).
d) “porta” (l.23).
e) “triste” (l.10).
Questão 4

(2019/CESPE/PGE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA)
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Na linha 12, os dois-pontos foram empregados com a finalidade de introduzir uma
síntese das ideias enunciadas no primeiro parágrafo do texto.
Questão 5

(2018/CESPE/IPHAN/TÉCNICO I-ÁREA 2)

Justifica-se o emprego de vírgula após as palavras “condenação” (primeiro parágrafo) e “histórico” (segundo parágrafo) com base na mesma regra de pontuação.
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Questão 6

(2019/CESPE/PRF/POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL)
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Caso o advérbio “praticamente” (ℓ.23) fosse isolado por vírgulas, a correção gramatical do trecho seria alterada.
Questão 7

(2018/CESPE/FUB/CONHECIMENTOS BÁSICOS)
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O isolamento da expressão “de forma muito rápida” (ℓ.15) por vírgulas preservaria
a coesão e a correção gramatical do texto.
Questão 8

(2018/CESPE/SEFAZ-RS/TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTA-

DUAL) Os sentidos e a correção gramatical do texto 1A2-I seriam preservados se
o trecho “Todos merecem estes direitos, sem discriminação.” (l. 6 e 7) fosse substituído por:
a) Todos sem discriminação, merecem estes direitos.
b) Todos, sem discriminação merecem tais direitos.
c) Todos, sem discriminação, merecem estes direitos.
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d) Sem discriminação, todos, merecem tais direitos.
e) Todos, merecem, sem discriminação estes direitos.
Questão 9

(2018/CESPE/BNB/ESPECIALISTA TÉCNICO)
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Seriam preservados a correção gramatical e o sentido original do texto caso os
travessões empregados no quarto parágrafo, para efeito de ênfase, fossem substituídos por parênteses ou por vírgulas.
Questão 10

(2018/CESPE/BNB/ANALISTA BANCÁRIO)
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No terceiro parágrafo, os travessões isolam trecho que exemplifica “características
de transações já feitas pelo usuário”.
Questão 11

(2018/CESPE/BNB/ANALISTA BANCÁRIO)
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A inserção de vírgula imediatamente após a palavra “diretamente” (l.29) não comprometeria a correção gramatical do texto.
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Questão 12

(2018/CESPE/MPU/ANALISTA DO MPU)

A introdução de uma vírgula imediatamente após a palavra “revelados” (ℓ.16) manteria a correção gramatical do texto.
Questão 13

(2018/CESPE/PC-SE/DELEGADO DE POLÍCIA)
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A eliminação da vírgula logo após “legais” (ℓ.8) prejudicaria a correção gramatical
do texto.
Questão 14

(2018/CESPE/MPE-PI/TÉCNICO MINISTERIAL)
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Seria incorreta a eliminação da vírgula empregada logo após a expressão “Desta
vez” (l.2), pois seu uso é obrigatório naquele contexto.
Questão 15

(2018/CESPE/MPE-PI/TÉCNICO MINISTERIAL)

A substituição do parêntese, na linha 4, por travessão não comprometeria a correção gramatical do texto, desde que o parêntese na linha 5 fosse suprimido.
Questão 16

(2018/CESPE/MPE-PI/CONHECIMENTOS BÁSICOS-CARGOS DE NÍVEL

SUPERIOR)
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A correção gramatical do texto seria preservada se o trecho “sábia e obscuramente” (l.16) fosse isolado por vírgulas.
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Questão 17

(2018/CESPE/Polícia Federal/AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL)
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A inserção de uma vírgula imediatamente após a palavra “Assim” (l.2) alteraria os
sentidos do texto.
Questão 18

(2018/CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDE-

RAL)

No fragmento “Em graus diferentes, todos fazemos parte dessa aventura, todos
podemos compartilhar (...)” (l. 18 e 19) as vírgulas poderiam ser substituídas por
travessões, sem prejuízo gramatical para o texto.
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Questão 19

(2018/CESPE/POLÍCIA FEDERAL/POLÍCIA FEDERAL)

A correção do texto seria mantida se as vírgulas que isolam o trecho “dos grandes
escritores romanos e latinos e falado pelas classes romanas mais abastadas” (l. 2
e 3) fossem substituídas por travessões.
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Questão 20

(2018/CESPE/IPHAN/CONHECIMENTOS BÁSICOS)

Na linha 8, a inserção de uma vírgula imediatamente após “Folgadamente” manteria a correção gramatical e os sentidos do texto.
Questão 21

(2018/CESPE/IPHAN/CONHECIMENTOS BÁSICOS)
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As vírgulas empregadas após as palavras “flexibilidade” (ℓ.26) e “novo” (ℓ.29) justificam-se pela mesma regra de pontuação.
Questão 22

(2018/CESPE/IPHAN/CONHECIMENTOS BÁSICOS)
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Seria incorreta a inserção de dois-pontos imediatamente após o trecho “é necessário” (ℓ. 24 e 25).
Questão 23

(2018/CESPE/EMAP/CONHECIMENTOS BÁSICOS)
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A supressão da vírgula empregada logo após “2.900 a.C.” (l.7) manteria a correção
gramatical do texto.
Questão 24

(2018/CESPE/EMAP/CONHECIMENTOS BÁSICOS)
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Na linha 12, os dois-pontos introduzem um esclarecimento a respeito do “resultado
último dessa interatuação”.
Questão 25

(2017/SE-DF) Um estudo coordenado pela Fundação Getúlio Vargas

aposta que, enquanto 80% dos professores de educação infantil da rede pública do
país têm nível superior completo, 65,6% dos docentes dessa mesma etapa na rede
privada têm igual escolaridade.
A correção gramatical do texto seria mantida caso a vírgula empregada logo depois
de “que” fosse suprimida.
Questão 26

(2017/SE-DF) É essa revolução – exigência fundamental do movi-

mento da educação nova – que Claparède compara à que Copérnico realizou na
astronomia.
Os travessões foram empregados no texto para isolar uma expressão de natureza
explicativa.
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Questão 27

(2017/SE-DF) Embora não possamos desconsiderar o avanço científi-

co a que os últimos séculos assistiram – as revoluções consideráveis no campo da
medicina, da física da química e das próprias ciências sociais e humanas –, essa
ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido dar conta de resolver o problema que ela própria ajudou a construir.
Mantém-se a correção gramatical do período caso os travessões empregados no
primeiro parágrafo sejam substituídos por parênteses.
Questão 28

(2017/SE-DF) Desacompanhada de outros elementos fundamentais

da educação, que a completem, é comparável, em certos casos, a uma arma de
fogo posta nas mãos de um cego.
Em “é comparável, em certos casos, a uma arma de fogo posta nas mãos de um
cego”, as vírgulas foram empregadas para isolar termo acessório da oração.
Questão 29

(2016/FUB) Ao final do século XIX, os cientistas podiam refletir com

satisfação que haviam desvendado a maioria dos mistérios do mundo físico: eletricidade, magnetismo, gases, óptica, acústica, cinética e mecânica estática.
O emprego do sinal de dois-pontos logo após “físico” introduz a síntese de uma informação dada anteriormente no texto.
Questão 30

(2016/FUB) E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida – corpo e

alma – integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos.
O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de interlocutores no
texto.
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Questão 31

(2016/FUB) Ao final do século XIX, os cientistas podiam refletir com

satisfação que haviam desvendado a maioria dos mistérios do mundo físico: eletricidade, magnetismo, gases, óptica, acústica, cinética e mecânica estatística, para
citar alguns campos, foram submetidos à ordem. Eles haviam descoberto os raios
X, o raio catódico, o elétron e a radioatividade, e inventado o ohm, o watt, o kelvin,
o joule, o ampere e o pequeno erg.
As vírgulas empregadas nos trechos “haviam descoberto os raios X, o raio catódico,
o elétron e a radioatividade” e “inventado o ohm, o watt, o kelvin, o joule, o ampere
e o pequeno erg” separam termos que exercem funções sintáticas distintas.
Questão 32

(2016/FUB) Em 1875, quando estava decidindo se dedicaria a vida

à matemática ou à física, um jovem alemão chamado Max Planck foi fortemente
aconselhado a não escolher a física, porque os grandes avanços já haviam sido
realizados.
É facultativo o emprego das vírgulas que isolam, no texto, o trecho “quando estava
decidindo se dedicaria a vida à matemática ou à física”.
Questão 33

(2016/FUB) Brasília tinha apenas dois anos quando ganhou sua uni-

versidade federal. A Universidade de Brasília (UnB) foi fundada com a promessa de
reinventar a educação superior, entrelaçar as diversas formas de saber e formar
profissionais engajados na transformação do país.
No primeiro parágrafo, a vírgula foi empregada para separar orações.
Questão 34

(2016/FUB) Ela oferece 109 cursos de graduação, sendo 31 noturnos

e 10 a distância, além de 147 cursos de pós-graduação stricto sensu e 22 especializações lato sensu. Os cursos estão divididos em quatro campi espalhados pelo
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Distrito Federal: Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Planaltina, Ceilândia e Gama. Os
órgãos de apoio incluem o Hospital Universitário, a Biblioteca Central, o Hospital
Veterinário e a Fazenda Água Limpa.
Os dois-pontos empregados imediatamente após “Distrito Federal” introduzem itens
de uma enumeração.
Questão 35

(2016/FUNPRESP) Mas aquela casa me protegia, e dentro dela uma

mulher se esforçava por me fazer feliz.
A vírgula empregada logo após “protegia” separa orações aditivas que têm sujeitos
distintos.
Questão 36

(2016/INSS) Os monarcas portugueses, após o terremoto que dizi-

mou Lisboa, se orgulhavam de, a despeito dos destroços, terem erguido uma grande biblioteca: a Real Livraria.
O sinal de dois-pontos empregado imediatamente após “biblioteca” introduz um
termo de natureza explicativa.
Questão 37

(2016/FUNPRESP) Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego,

aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Também aceita trabalho.
As vírgulas em “Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas,
donativos, roupa velha, pão dormido” foram todas empregadas para separar itens
de uma enumeração.
Questão 38

(2016/TRE-PI) Para o entendimento da concentração da votação em

determinado lugar, é necessário abordar a teoria do contextualismo geográfico.
A supressão da vírgula empregada logo após o substantivo “lugar” preservaria a
correção gramatical do período.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

53 de 95

GRAMÁTICA
Pontuação
Prof. Elias Santana

Questão 39

(2016/TRE-PI) A discussão sobre a participação dos analfabetos na

vida política nacional remonta aos tempos do Brasil colônia.
A correção e a coerência do texto seriam mantidas caso se inserisse uma vírgula
logo após o vocábulo “nacional”.
Questão 40

(2016/TRE-PI) Só uma coisa continua a mesma: nossas mensagens

ainda chegam em forma de texto, do mesmo modo como acontecia com os antigos
documentos e cartas de papel.
Os dois-pontos empregados logo após “mesma” introduzem trecho que ex- prime
uma explanação.
Questão 41

(2015/TJ-DFT) O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para

isso. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentáveis,
faça sua parte aqui no TJDFT.
A vírgula empregada logo depois de “sustentáveis” é obrigatória, e sua supressão
prejudicaria a correção gramatical do texto.
Questão 42

(2015/TRE-RS) O cientista político alemão Karl-Heinz Nassmacher es-

tima que os percentuais de financiamento público em relação ao financiamento
total variem de 2% (no Reino Unido) e 3% (nos Estados Unidos da América) a 65%
(na Suécia) e 68% (na Áustria).
Seriam preservados o sentido original e a correção gramatical do texto caso o nome
próprio “Karl-Heinz Nassmacher” fosse isolado por vírgulas.
Questão 43

(2015/TRE-RS) O problema é que sob o termo “reforma política” se

abrigam muitas concepções diferentes a respeito do modelo político mais adequado ao país. Seriam preservados o sentido original e a correção gramatical do texto
caso o trecho “sob o termo ‘reforma política’” fosse isolado por vírgulas.
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Questão 44

(2015/TJ-DFT) Art. 1º Reeditar o Programa de Responsabilidade So-

cioambiental do TJDFT Viver Direito, cuja base é a Agenda Socioambiental do TJDFT que, em permanente revisão, estabelece novas ações sociais e ambientais e
as integra às existentes no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, visando à preservação e à recuperação do meio ambiente, por meio de ações
sociais sustentáveis, a fim de torná-lo e mantê-lo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável.
A correção gramatical do texto seria mantida caso a vírgula empregada logo após
a palavra “sustentáveis” fosse suprimida.
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GABARITO
1. C

16. C

31. E

2. E
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32. E

3. d
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GABARITO COMENTADO
Questão 1

(2019/CESPE/TJ-AM/ANALISTA JUDICIÁRIO)
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As vírgulas empregadas logo após as expressões “Uma manhã” (ℓ. 17 e 18) e “Minutos depois” (ℓ.20) justificam-se pela mesma regra de pontuação.
Certo.
Ambos são adjuntos adverbiais deslocados e, por isso, estão separados por vírgula.
Nos dois casos, as vírgulas são facultativas.
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Questão 2

(2018/CESPE/INSTITUTO HOSPITAL BASE DO DISTRITO FEDERAL/

TÉCNICO DE ENFERMAGEM)
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A inserção de uma vírgula logo após o termo “Hospitalizados” (ℓ.14) manteria a
correção gramatical do texto.

Errado.
Apesar de “hospitalizados” ser um predicativo do sujeito deslocado, pontuá-lo só
seria correto caso se tratasse de um predicado verbo-nominal. Por ser um predicado nominal (com verbo de ligação), o uso de vírgula é proibido.
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Questão 3

(2019/CESPE/CGE-CE/CONHECIMENTOS BÁSICOS)
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Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos do texto CB1A1-I, poderia ser
inserida uma vírgula logo após
a) “construções” (l.3).
b) “música” (l.16).
c) “azul” (l.17).
d) “porta” (l.23).
e) “triste” (l.10).

Letra d.
A expressão “pela mesma porta” é um adjunto adverbial deslocado e, por isso, seria pertinente colocar uma vírgula após “porta”.
Erro das demais:
a) Errada. A vírgula separaria o sujeito do verbo.
b) Errada. A vírgula separaria o nome do adjunto adnominal.
c) Errada. A vírgula separaria o verbo do objeto direto.
e) Errada. A vírgula separaria orações comparativas.
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Questão 4

(2019/CESPE/PGE-PE/ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA)

Na linha 12, os dois-pontos foram empregados com a finalidade de introduzir uma
síntese das ideias enunciadas no primeiro parágrafo do texto.

Errado.
Quando se fala em síntese, deve se pensar em algo menor, mais curto, mais resumido, e não é isso o que ocorre no texto. Aliás, após os dois-pontos ocorre uma
explanação, uma explicitação do que deve ficar claro, segundo o autor do texto.
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Questão 5

(2018/CESPE/IPHAN/TÉCNICO I-ÁREA 2)

Justifica-se o emprego de vírgula após as palavras “condenação” (primeiro parágrafo) e “histórico” (segundo parágrafo) com base na mesma regra de pontuação.

Certo.
Nos dois casos, trata-se de adjunto adverbial deslocado.
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Questão 6

(2019/CESPE/PRF/POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL)

Caso o advérbio “praticamente” (ℓ.23) fosse isolado por vírgulas, a correção gramatical do trecho seria alterada.
Errado.
Por se tratar de um adjunto adverbial de curta extensão, isolá-lo por vírgulas ou
deixá-lo sem não afetar a correção do texto.
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Questão 7

(2018/CESPE/FUB/CONHECIMENTOS BÁSICOS)
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O isolamento da expressão “de forma muito rápida” (ℓ.15) por vírgulas preservaria
a coesão e a correção gramatical do texto.
Certo.
É um adjunto adverbial de modo, que faz referência ao verbo “espalhou”.

Questão 8

(2018/CESPE/SEFAZ-RS/TÉCNICO TRIBUTÁRIO DA RECEITA ESTA-

DUAL) Os sentidos e a correção gramatical do texto 1A2-I seriam preservados se
o trecho “Todos merecem estes direitos, sem discriminação.” (l. 6 e 7) fosse substituído por:
a) Todos sem discriminação, merecem estes direitos.
b) Todos, sem discriminação merecem tais direitos.
c) Todos, sem discriminação, merecem estes direitos.
d) Sem discriminação, todos, merecem tais direitos.
e) Todos, merecem, sem discriminação estes direitos.
Letra c.
É o único caso em que o adjunto adverbial foi deslocado sem haver vírgulas separando o sujeito do verbo ou o verbo do complemento.

Questão 9

(2018/CESPE/BNB/ESPECIALISTA TÉCNICO)
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Seriam preservados a correção gramatical e o sentido original do texto caso os
travessões empregados no quarto parágrafo, para efeito de ênfase, fossem substituídos por parênteses ou por vírgulas.
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Errado.
Note que os travessões foram empregados para isolar uma oração interferente, que
insere um comentário de quem está redigindo o texto. A substituição por vírgulas
não seria possível, uma vez que, após “perdoe”, há um ponto de exclamação, o que
ressalta a independência dessa oração.
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Questão 10

(2018/CESPE/BNB/ANALISTA BANCÁRIO)

No terceiro parágrafo, os travessões isolam trecho que exemplifica “características
de transações já feitas pelo usuário”.
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Errado.
Na verdade, o trecho que está entre travessões exemplifica informações sobre
características de transações já feitas pelo usuário.

Questão 11

(2018/CESPE/BNB/ANALISTA BANCÁRIO)

A inserção de vírgula imediatamente após a palavra “diretamente” (l.29) não comprometeria a correção gramatical do texto.
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Errado.
Ao colocar uma vírgula após “diretamente”, haverá uma separação entre o verbo
“interfere” e o complemento “no registro de falsos positivos e fraudes digitais”.

Questão 12

(2018/CESPE/MPU/ANALISTA DO MPU)

A introdução de uma vírgula imediatamente após a palavra “revelados” (ℓ.16) manteria a correção gramatical do texto.
Certo.
O trecho “de forma que se possibilite seu enfretamento pela sociedade civil por
meio da cidadania ativa” é um adjunto adverbial em posição canônica. Separá-lo
por vírgula, pois, é gramaticalmente correto.
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Questão 13

(2018/CESPE/PC-SE/DELEGADO DE POLÍCIA)

A eliminação da vírgula logo após “legais” (ℓ.8) prejudicaria a correção gramatical
do texto.

Certo.
Todo o trecho que antecede a vírgula é um adjunto adverbial de causa longo. Retirar a vírgula prejudica a correção gramatical.
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Questão 14

(2018/CESPE/MPE-PI/TÉCNICO MINISTERIAL)

Seria incorreta a eliminação da vírgula empregada logo após a expressão “Desta
vez” (l.2), pois seu uso é obrigatório naquele contexto.
Errado.
Por ser um adjunto adverbial curto, a vírgula é facultativa.

Questão 15

(2018/CESPE/MPE-PI/TÉCNICO MINISTERIAL)
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A substituição do parêntese, na linha 4, por travessão não comprometeria a correção gramatical do texto, desde que o parêntese na linha 5 fosse suprimido.
Certo.
Como o segundo parêntese está antecedido de ponto final, ele não deve ser substituído por travessão, e sim eliminado, caso o primeiro seja trocado por travessão.

Questão 16

(2018/CESPE/MPE-PI/CONHECIMENTOS BÁSICOS-CARGOS DE NÍVEL

SUPERIOR)
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A correção gramatical do texto seria preservada se o trecho “sábia e obscuramente” (l.16) fosse isolado por vírgulas.
Certo.
É gramaticalmente correto por se tratar de um adjunto adverbial deslocado.
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Questão 17

(2018/CESPE/Polícia Federal/AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL)

A inserção de uma vírgula imediatamente após a palavra “Assim” (l.2) alteraria os
sentidos do texto.
Certo.
Sem a vírgula, há o sentido de “dessa forma”. Com ela, há um sentido de “portanto”.
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Questão 18

(2018/CESPE/POLÍCIA FEDERAL/PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDE-

RAL)

No fragmento “Em graus diferentes, todos fazemos parte dessa aventura, todos
podemos compartilhar (...)” (l. 18 e 19) as vírgulas poderiam ser substituídas por
travessões, sem prejuízo gramatical para o texto.
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Questão 19

(2018/CESPE/POLÍCIA FEDERAL/POLÍCIA FEDERAL)

A correção do texto seria mantida se as vírgulas que isolam o trecho “dos grandes
escritores romanos e latinos e falado pelas classes romanas mais abastadas” (l. 2
e 3) fossem substituídas por travessões.
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Certo.
Por se tratar de uma intercalação, seria possível usar travessões, parênteses ou
vírgulas.

Questão 20

(2018/CESPE/IPHAN/CONHECIMENTOS BÁSICOS)

Na linha 8, a inserção de uma vírgula imediatamente após “Folgadamente” manteria a correção gramatical e os sentidos do texto.
Errado.
O adjunto adverbial não é apenas “folgadamente”, e sim “folgadamente livre para
decidir”.
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Questão 21

(2018/CESPE/IPHAN/CONHECIMENTOS BÁSICOS)

As vírgulas empregadas após as palavras “flexibilidade” (ℓ.26) e “novo” (ℓ.29) justificam-se pela mesma regra de pontuação.
Errado.
A primeira vírgula indicada serve a uma enumeração, ao passo que a segunda isola
um adjunto adverbial deslocado.
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Questão 22

(2018/CESPE/IPHAN/CONHECIMENTOS BÁSICOS)

Seria incorreta a inserção de dois-pontos imediatamente após o trecho “é necessário” (ℓ. 24 e 25).
Certo.
A colocação de dois-pontos separaria o verbo do seu sujeito simples.
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Questão 23

(2018/CESPE/EMAP/CONHECIMENTOS BÁSICOS)

A supressão da vírgula empregada logo após “2.900 a.C.” (l.7) manteria a correção
gramatical do texto.

Certo.
Isso é possível porque “na Mesopotâmia” é um adjunto adverbial em posição canônica, ou seja, que respeita a ordem direta.
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Questão 24

(2018/CESPE/EMAP/CONHECIMENTOS BÁSICOS)

Na linha 12, os dois-pontos introduzem um esclarecimento a respeito do “resultado
último dessa interatuação”.

Certo.
Veja que o que está depois dos dois pontos esclarece o leitor acerca do último resultado dessa interatuação. Esse é um dos principais usos dos dois-pontos na língua portuguesa.
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Questão 25

(2017/SE-DF) Um estudo coordenado pela Fundação Getúlio Vargas

aposta que, enquanto 80% dos professores de educação infantil da rede pública do
país têm nível superior completo, 65,6% dos docentes dessa mesma etapa na rede
privada têm igual escolaridade.
A correção gramatical do texto seria mantida caso a vírgula empregada logo depois
de “que” fosse suprimida.

Errado.
Note que a expressão “enquanto 80% dos professores de educação infantil da
rede pública do país têm nível superior completo” está intercalada, o que obriga a
ocorrência de dupla pontuação. Sintaticamente, o termo entre vírgulas é um adjunto adverbial de tempo oracional (também conhecido como oração subordinada
adverbial temporal), todavia, nesse exato momento, não quero que você entenda
a classificação sintática, mas a razão das vírgulas!

Questão 26

(2017/SE-DF) É essa revolução – exigência fundamental do movimento

da educação nova – que Claparède compara à que Copérnico realizou na astronomia.
Os travessões foram empregados no texto para isolar uma expressão de natureza
explicativa.

Certo.
Primeiramente, há uma relação de equivalência semântica entre “revolução” e “exigência fundamental do movimento da educação nova”. Isso prova que essa expressão é um aposto. Por ter finalidade explicativa, empregaram-se os travessões.
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Questão 27

(2017/SE-DF) Embora não possamos desconsiderar o avanço científi-

co a que os últimos séculos assistiram – as revoluções consideráveis no campo da
medicina, da física da química e das próprias ciências sociais e humanas –, essa
ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido dar conta de resolver o problema que ela própria ajudou a construir.
Mantém-se a correção gramatical do período caso os travessões empregados no
primeiro parágrafo sejam substituídos por parênteses.

Certo.
Tenha muito cuidado com esse tipo de questão! Hoje, é muito corriqueiro o emprego de travessão seguido de vírgula! O meu conselho: analise as duas pontuações
separadamente. Veja comigo o passo a passo:
• Elimine do texto a expressão entre travessões: embora não possamos
desconsiderar o avanço científico a que os últimos séculos assistiram, essa
ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido dar conta
de resolver o problema que ela própria ajudou a construir. Para que serve o
primeiro passo? Para mostrar que a vírgula é obrigatória no trecho! O trecho
“Embora não possamos desconsiderar o avanço científico a que os últimos
séculos assistiram” é um adjunto adverbial oracional deslocado;
• Em seguida, devolva o trecho entre travessões ao texto e tente entender a finalidade dele: embora não possamos desconsiderar o avanço científico a que
os últimos séculos assistiram – as revoluções consideráveis no campo da medicina, da física da química e das próprias ciências sociais e humanas –, essa
ciência capitalista, androcêntrica e colonial não tem conseguido dar conta de
resolver o problema que ela própria ajudou a construir.
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Você consegue perceber a equivalência semântica entre os dois termos destacados? Isso
revela a ocorrência de aposto! Por ser explicativo, emprega-se pontuação. A opção de
quem fez o texto foi travessões, mas também seria possível empregar parênteses.
Não se esqueça desse passo a passo para esse tipo de questão, ok?

Questão 28

(2017/SE-DF) Desacompanhada de outros elementos fundamentais

da educação, que a completem, é comparável, em certos casos, a uma arma de
fogo posta nas mãos de um cego.
Em “é comparável, em certos casos, a uma arma de fogo posta nas mãos de um
cego”, as vírgulas foram empregadas para isolar termo acessório da oração.

Certo.
Primeiramente, é preciso notar que o termo entre vírgulas é um adjunto adverbial
de tempo deslocado. E os adjuntos adverbiais são termos acessórios (assim como
os adjuntos adnominais, os apostos e os vocativos).

Questão 29

(2016/FUB) Ao final do século XIX, os cientistas podiam refletir com

satisfação que haviam desvendado a maioria dos mistérios do mundo físico: eletricidade, magnetismo, gases, óptica, acústica, cinética e mecânica estática.
O emprego do sinal de dois-pontos logo após “físico” introduz a síntese de uma informação dada anteriormente no texto.

Errado.
Note que a expressão “eletricidade, magnetismo, gases, óptica, acústica, cinética e
mecânica estática” possui equivalência semântica com “a maioria dos mistérios do
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mundo físico”. Isso evidencia a ocorrência de um aposto enumerativo. Todavia, as
enumerações não são usadas para sintetizar, mas para detalhar e ampliar! Quem
tem a função de sintetizar são os apostos resumitivos!

Questão 30

(2016/FUB) E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida – corpo e

alma – integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos.
O uso de travessões no segundo parágrafo indica mudança de interlocutores no texto.

Errado.
Os travessões foram empregados para isolar o aposto. Como? Segundo o texto, há
equivalência semântica entre “minha vida” e “corpo e alma”.

Questão 31

(2016/FUB) Ao final do século XIX, os cientistas podiam refletir com

satisfação que haviam desvendado a maioria dos mistérios do mundo físico: eletricidade, magnetismo, gases, óptica, acústica, cinética e mecânica estatística, para
citar alguns campos, foram submetidos à ordem. Eles haviam descoberto os raios
X, o raio catódico, o elétron e a radioatividade, e inventado o ohm, o watt, o kelvin,
o joule, o ampere e o pequeno erg.
As vírgulas empregadas nos trechos “haviam descoberto os raios X, o raio catódico,
o elétron e a radioatividade” e “inventado o ohm, o watt, o kelvin, o joule, o ampere
e o pequeno erg” separam termos que exercem funções sintáticas distintas.

Errado.
Não há dúvidas de que as vírgulas foram empregadas para isolar termos enumerados, certo? Entretanto, como deixei claro em minhas explicações, só se enumera
termos de mesma função sintática!
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Questão 32

(2016/FUB) Em 1875, quando estava decidindo se dedicaria a vida

à matemática ou à física, um jovem alemão chamado Max Planck foi fortemente
aconselhado a não escolher a física, porque os grandes avanços já haviam sido
realizados.
É facultativo o emprego das vírgulas que isolam, no texto, o trecho “quando estava
decidindo se dedicaria a vida à matemática ou à física”.

Errado.
Trata-se de um adjunto adverbial oracional de tempo deslocado. Ainda mais desse
tamanho? Nem cogite retirar essas vírgulas!

Questão 33

(2016/FUB) Brasília tinha apenas dois anos quando ganhou sua uni-

versidade federal. A Universidade de Brasília (UnB) foi fundada com a promessa de
reinventar a educação superior, entrelaçar as diversas formas de saber e formar
profissionais engajados na transformação do país.
No primeiro parágrafo, a vírgula foi empregada para separar orações.

Certo.
Note que há uma enumeração de orações! Isso fica evidente se você observar os
verbos “reinventar”, “entrelaçar” e “formar”.

Questão 34

(2016/FUB) Ela oferece 109 cursos de graduação, sendo 31 noturnos

e 10 a distância, além de 147 cursos de pós-graduação stricto sensu e 22 especializações lato sensu. Os cursos estão divididos em quatro campi espalhados pelo
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Distrito Federal: Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Planaltina, Ceilândia e Gama. Os
órgãos de apoio incluem o Hospital Universitário, a Biblioteca Central, o Hospital
Veterinário e a Fazenda Água Limpa.
Os dois-pontos empregados imediatamente após “Distrito Federal” introduzem
itens de uma enumeração.

Certo.
Representa exatamente a enumeração dos “quatro campi”. Aliás, você percebeu
a equivalência semântica entre o que está antes e depois dos dois-pontos? Isso
porque o termo posposto a essa pontuação é um aposto enumerativo!

Questão 35

(2016/FUNPRESP) Mas aquela casa me protegia, e dentro dela uma

mulher se esforçava por me fazer feliz.
A vírgula empregada logo após “protegia” separa orações aditivas que têm sujeitos
distintos.

Certo.
Mais tarde, falaremos ainda mais acerca desse assunto. Por enquanto, quero só
que você perceba o seguinte: o sujeito dos verbos “protegia” e “se esforçava” são
distintos. Entre as orações, há uma conjunção “e”, de valor aditivo. A gramática
da Língua Portuguesa defende que é possível empregar uma vírgula entre essas
duas orações.
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Questão 36

(2016/INSS) Os monarcas portugueses, após o terremoto que dizi-

mou Lisboa, se orgulhavam de, a despeito dos destroços, terem erguido uma grande biblioteca: a Real Livraria.
O sinal de dois-pontos empregado imediatamente após “biblioteca” introduz um
termo de natureza explicativa.

Certo.
Mais uma vez, perceba a equivalência semântica entre “uma grande biblioteca” e
“a Real Livraria”. Isso denuncia o aposto, que é explicativo.

Questão 37

(2016/FUNPRESP) Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego,

aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Também aceita trabalho.
As vírgulas em “Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmolas,
donativos, roupa velha, pão dormido” foram todas empregadas para separar itens
de uma enumeração.

Errado.
A expressão “em estado de desemprego” (que indica o estado de Amadeu) não
participa da enumeração que ocorre em “esmolas, donativos, roupa velha, pão
dormido”.

Questão 38

(2016/TRE-PI) Para o entendimento da concentração da votação em

determinado lugar, é necessário abordar a teoria do contextualismo geográfico.
A supressão da vírgula empregada logo após o substantivo “lugar” preservaria a
correção gramatical do período.
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Errado.
A supressão da vírgula é considerada incorreta, uma vez que a expressão “para o
entendimento da concentração da votação em determinado lugar” é um adjunto
adverbial de finalidade deslocado e longo.

Questão 39

(2016/TRE-PI) A discussão sobre a participação dos analfabetos na

vida política nacional remonta aos tempos do Brasil colônia.
A correção e a coerência do texto seriam mantidas caso se inserisse uma vírgula
logo após o vocábulo “nacional”.

Errado.
Pergunte ao verbo: quem remonta aos tempos do Brasil colônia? “A discussão sobre
a participação dos analfabetos na vida política nacional”. Você não está cogitando
separar o sujeito do verbo por vírgula, certo?

Questão 40

(2016/TRE-PI) Só uma coisa continua a mesma: nossas mensagens

ainda chegam em forma de texto, do mesmo modo como acontecia com os antigos
documentos e cartas de papel.
Os dois-pontos empregados logo após “mesma” introduzem trecho que ex- prime
uma explanação.

Certo.
Existe equivalência semântica entre “uma coisa” e tudo o que está depois dos dois
pontos. Novamente, valor apositivo, de valor explicativo.
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Questão 41

(2015/TJ-DFT) O ouro já é escasso. A energia elétrica caminha para

isso. Enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentáveis,
faça sua parte aqui no TJDFT.
A vírgula empregada logo depois de “sustentáveis” é obrigatória, e sua supressão
prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo.
A expressão “enquanto cientistas e governos buscam novas fontes de energia sustentáveis” é um adjunto adverbial oracional de tempo deslocado, o que obriga o
emprego da vírgula.

Questão 42

(2015/TRE-RS) O cientista político alemão Karl-Heinz Nassmacher es-

tima que os percentuais de financiamento público em relação ao financiamento
total variem de 2% (no Reino Unido) e 3% (nos Estados Unidos da América) a 65%
(na Suécia) e 68% (na Áustria).
Seriam preservados o sentido original e a correção gramatical do texto caso o nome
próprio “Karl-Heinz Nassmacher” fosse isolado por vírgulas.

Errado.
Você se lembra do aposto especificativo? Ele, por representar uma restrição a “cientista político alemão”, não deve ser isolado por vírgulas.

Questão 43

(2015/TRE-RS) O problema é que sob o termo “reforma política” se

abrigam muitas concepções diferentes a respeito do modelo político mais adequado ao país. Seriam preservados o sentido original e a correção gramatical do texto
caso o trecho “sob o termo ‘reforma política’” fosse isolado por vírgulas.
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Errado.
Em muitos textos, você encontrará adjuntos adverbiais longos deslocados sem
vírgula. Isso ocorre porque, como eu te disse, o critério gramatical adotado para
classificar a extensão do adjunto é diferente do que as bancas de concurso público
levam em consideração. O texto acima não está gramaticalmente errado, mas está
inadequado para os parâmetros de concursos públicos. A expressão “sob o termo
‘reforma política’” indica o lugar onde as concepções são abrigadas. Em outras palavras, trata-se de um adjunto adverbial de lugar longo e deslocado.

Questão 44

(2015/TJ-DFT) Art. 1º Reeditar o Programa de Responsabilidade So-

cioambiental do TJDFT Viver Direito, cuja base é a Agenda Socioambiental do TJDFT que, em permanente revisão, estabelece novas ações sociais e ambientais e
as integra às existentes no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, visando à preservação e à recuperação do meio ambiente, por meio de ações
sociais sustentáveis, a fim de torná-lo e mantê-lo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável.
A correção gramatical do texto seria mantida caso a vírgula empregada logo após
a palavra “sustentáveis” fosse suprimida.

Errado.
Perceba que a expressão “por meio de ações sociais sustentáveis” está intercalada.
Trata-se de um adjunto adverbial de meio deslocado e longo. Ambas as vírgulas
são obrigatórias.
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