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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

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

14 de 62

LÍNGUA PORTUGUESA
Pontuação
Prof. Elias Santana

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!
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QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 1

(2017/FCC/TRT-24ª) As peças em geral trazem à tona temas referen-

tes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas em cores da paisagem regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da
região. (3º parágrafo)
Após o deslocamento da expressão destacada, sem alterar o sentido da frase original, o uso da vírgula fica correto em:
a) As peças em geral além da fauna e da flora, trazem à tona temas referentes ao
Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem regional e
podem retratar tipos humanos e costumes da região.
b) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações
indígenas, são feitas nas cores da paisagem regional e podem além da fauna e da
flora, retratar tipos humanos e costumes da região.
c) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações
indígenas, além da fauna e da flora são feitas nas cores da paisagem regional e
podem retratar tipos humanos e costumes da região.
d) Além da fauna e da flora as peças em geral trazem à tona temas referentes ao
Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem regional e,
podem retratar tipos humanos e costumes da região.
e) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações
indígenas, são feitas nas cores da paisagem regional e podem retratar tipos humanos e costumes da região, além da fauna e da flora.
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Questão 2

(2017/FCC/TRE-SP) O museu não é uma estrutura sagrada e quem o

frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora... (1º parágrafo) Quanto à pontuação do período acima, pode-se
I – acrescentar uma vírgula imediatamente antes da conjunção “e”, uma vez que
separaria orações com sujeitos diferentes.
II – substituir a conjunção “e” por dois-pontos, pois o que se segue pode ser entendido como uma explicação da primeira parte da frase.
III – isolar com vírgulas a expressão “em contato”, uma vez que se trata de locução
adverbial, sem alteração do sentido original.
Está correto o que consta em
a) II, apenas.
b) I, II e III.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I e II, apenas.
Questão 3

(2017/FCC/TRE-SP) Atente para as frases abaixo.

I – Sendo a amizade, um exercício de limites afetivos, há que se considerar alguma insatisfação, que disso decorra.
II – A própria passagem do tempo faz com que, nossas amizades, venham a encontrar uma boa forma de depuração.
III – Uma amizade, ainda que imperfeita, não nos decepcionará, a menos que lhe
dermos um valor absoluto.
É inteiramente adequada a virgulação do que está APENAS em
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a) I.
b) II.
c) I e III.
d) III.
e) II e III.
Questão 4

(2017/FCC/TRE-SP) Atente para as seguintes frases:

I – O sentido controverso da palavra discussão, deve-se ao modo pelo qual costumam agir, os contendores, ao exporem seus argumentos.
II – Há discussões nas quais, por excesso de paixão, os argumentos sequer
são considerados, dada a exacerbação dos ânimos.
III – Parece improvável que numa discussão acirrada, possa imperar a racionalidade dos argumentos que sequer são analisados.
Quanto à virgulação, está inteiramente correto o que consta APENAS em
a) II.
b) I.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.
Questão 5

(2016/FCC/PGE-MT) A colocação de ambas as vírgulas está plenamen-

te adequada na frase:
a) Não é indispensável tanto na ciência, como na religião que haja uma teoria unificada, para fortalecer o nosso espírito.
b) Mesmo que nosso esforço lograsse chegar, a uma teoria unificada, muitos ainda
continuariam a duvidar de tudo.
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c) Uma teoria unificada, que explicasse tanto as questões religiosas como as científicas, viria a eliminar muitas ansiedades.
d) Como se sabe, as teologias humanas, constituem a teoria unificada a que chegaram os pensadores religiosos.
e) A desobrigação de pensar é de todos os atrativos, aquele que mais nos seduz,
entre os acenados pela teoria unificada.
Questão 6

(2016/FCC/TRT-20ª) Nos últimos quatro anos, desde que comecei a

publicar os meus cordéis, recebi centenas de mensagens com depoimentos de
educadores que compram meus folhetos e utilizam minhas rimas para falar sobre
questões raciais, de gênero, de diversidade sexual e história. Com a série Heroínas
Negras na História do Brasil, séculos de esquecimento começam a ser rompidos e
muita gente escuta falar, pela primeira vez, sobre as mulheres negras que foram
líderes quilombolas e guerreiras na luta contra a escravidão.
Leia as afirmações abaixo a respeito da pontuação do 2º parágrafo.
I – A vírgula imediatamente após “anos” tem por função separar dois segmentos
de função sintática semelhante no período.
II – A vírgula imediatamente após “cordéis” justifica-se pelo fato de que todo o
trecho anterior a ela, de caráter adverbial, antecede a oração principal.
III – Imediatamente após o termo “rompidos” pode-se acrescentar uma vírgula,
uma vez que separaria orações de sujeitos diferentes.
Está correto o que se afirma em
a) II e III, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I, II e III.
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d) I, apenas.
e) III, apenas.
Questão 7

(2016/FCC/SEGEP-MA) A frase escrita com correção é:

a) Humberto de Campos, jornalista, critico, contista, e memorialista nasceu, em
Miritiba, hoje Humberto de Campos no Maranhão, em 1886, e falesceu, no Rio de
Janeiro em 1934.
b) O escritor Humberto de Campos, em 1933, publicou o livro que veio à ser considerado, o mais celebre de sua obra: Memórias, crônica dos começos de sua vida.
c) Em 1912, Humberto de Campos, transferiu-se para o Rio de Janeiro, e entrou
para O Imparcial, na fase em que ali encontrava-se um grupo de eximios escritores.
d) De infância pobre e orfão de pai aos seis anos; Humberto de Campos, começou
a trabalhar cedo no comércio, como meio de subsistencia.
e) Humberto de Campos publicou seu primeiro livro em 1910, a coletânea de versos intitulada Poeira; em 1920, já membro da Academia Brasileira de Letras, foi
eleito deputado federal pelo Maranhão.
Questão 8

(2016/FCC/SEGEP-MA) Será que a internet está a matar a democracia?

Vyacheslav W. Polonski, um acadêmico da Universidade de Oxford, faz essa pergunta na revista Newsweek. E oferece argumentos a respeito que desaguam em
águas tenebrosas.
Atente para as afirmações abaixo a respeito do 1º parágrafo do texto.
I – O ponto de interrogação pode ser excluído, sem prejuízo para a correção e o
sentido, por se tratar de pergunta retórica.
II – As vírgulas isolam o aposto.
III – Na última frase do parágrafo, o pronome “que” retoma “argumentos”.
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IV – No contexto, o verbo “desaguar” está empregado em sentido figurado.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e II.
b) II, III e IV.
c) II e III.
d) I e IV.
e) I, III e IV.
Questão 9

(2016/FCC/PREFEITURA DE TERESINA-PI) É preciso sabedoria para

aceitar que nossos atributos se modificam com o passar dos anos. Que nenhuma
cirurgia devolverá aos 60 o rosto que tínhamos aos 18, mas que envelhecer não
é sinônimo de decadência física para os que se movimentam, não fumam, comem
com parcimônia, exercitam a cognição e continuam atentos às transformações do
mundo. (5º parágrafo)
A respeito do segmento acima, afirma-se corretamente:
a) Haverá prejuízo da correção e do sentido caso o segmento “aos 60” seja isolado
por vírgulas.
b) Sem prejuízo do sentido e da correção gramatical, a vírgula colocada imediatamente após “18” pode ser substituída pelo sinal de dois-pontos.
c) Fazendo-se as devidas alterações entre maiúsculas e minúsculas, o ponto final
após “anos” pode ser substituído por “vírgula”, sem prejudicar a compreensão do
sentido e a correção gramatical.
d) A vírgula colocada imediatamente após “parcimônia” é facultativa e pode ser
suprimida.
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e) Sem alterar a correção e o sentido original, o sinal de travessão pode ser colocado imediatamente após “movimentam”.
Questão 10

(2016/FCC/PREFEITURA DE TERESINA-PI) As mães de hoje, desca-

beladas, começam a planejar: uma semana no acampamento, depois um dia vão
ao cinema, no outro ao teatrinho, no terceiro à lanchonete, no quarto ao clube, no
quinto ao parque, no sexto à casa dos avós, no sétimo ao shopping... mas, pensando bem, ainda faltam duas semanas inteirinhas para preencher. (3º parágrafo)
As reticências (...), no trecho acima, sinalizam
a) a frustração das mães por não poderem levar os filhos aos lugares que desejam.
b) as dúvidas que as mães enfrentam ao fazerem o planejamento das férias dos
filhos.
c) a certeza que as mães têm de que seus filhos irão se comportar bem nas férias.
d) o estado de empolgação das mães ao verem que passarão mais tempo com os
filhos.
e) o cansaço das mães após passarem duas semanas levando os filhos a diferentes
lugares.
Questão 11

(2016/FCC/COPERGÁS-PE) Está escrita corretamente a frase:

a) Meninos e meninas corriam no terraço onde os raios de sol, secavam as roupas
extendidas nos varaus.
b) O sol do outono refletia nos vitrais, enquanto as crianças brincavam sob a copa
de árvores milenares.
c) Os jovens sentados sobre os degrais da entrada do colegio, esperavam animados, o inicio das aulas.
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d) Os trabalhadores no fim da tarde, voltavam a suas residencias com a espectativa, de rever a família.
e) Os cidadães passaram o dia na praia, no mar ou na areia, onde se dedicaram,
a praticas esportivas.
Questão 12

(2016/FCC/TRF-3ª) Estava mal chegando a São Paulo, quando um re-

pórter me provocou: “Mas como, Chico, mais um samba? Você não acha que isso já
está superado?” Não tive tempo de me defender ou de atacar os outros, coisa que
anda muito em voga. Já era hora de enfrentar o dragão, como diz o Tom, enfrentar
as luzes, os cartazes, e a plateia, onde distingui um caro colega regendo um coro
pra frente, de franca oposição. Fiquei um pouco desconcertado pela atitude do meu
amigo, um homem sabidamente isento de preconceitos. Foi-se o tempo em que ele
me censurava amargamente, numa roda revolucionária, pelo meu desinteresse em
participar de uma passeata cívica contra a guitarra elétrica. Nunca tive nada contra
esse instrumento, como nada tenho contra o tamborim. O importante é Mutantes e
Martinho da Vila no mesmo palco.
Mas, como eu ia dizendo, estava voltando da Europa e de sua música estereotipada, onde samba, toada etc. são ritmos virgens para seus melhores músicos, indecifráveis para seus cérebros eletrônicos. “Só tenho uma opção, confessou-me um
italiano − sangue novo ou a antimúsica. Veja, os Beatles, foram à Índia...” Donde se
conclui como precipitada a opinião, entre nós, de que estaria morto o nosso ritmo,
o lirismo e a malícia, a malemolência. É certo que se deve romper com as estruturas. Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os
elementos de renovação. Não se trata de defender a tradição, família ou propriedade de ninguém. Mas foi com o samba que João Gilberto rompeu as estruturas da
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nossa canção. E se o rompimento não foi universal, culpa é do brasileiro, que não
tem vocação pra exportar coisa alguma.
Sem que se altere o sentido da frase, todas as vírgulas podem ser substituídas por
travessão, EXCETO em:
a) Não se trata de defender a tradição, família ou propriedade... (2º parágrafo)
b) Fiquei um pouco desconcertado pela atitude do meu amigo, um homem... (1º
parágrafo)
c) Mas, como eu ia dizendo, estava voltando da Europa... (2º parágrafo)
d)... como precipitada, entre nós, de que estaria morto... (2º parágrafo)
e) Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz... (2º parágrafo)
Questão 13

(2016/FCC/TRT-23ª)

Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no
Leblon, o Jardim Botânico foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de
creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que vai dar
no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as
escadarias de pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor
do que um grão de ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho vivo, tão vivo que parece quase estranho
à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir encontrar um mulungu
em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por
entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com
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que alegria eu me abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por
causa da ponta preta tinha uma aparência que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre
prestava atenção nos detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em
torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade
de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. Conseguia
às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que
nunca tenha sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam
aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre
as folhas e sempre numa determinada região do Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também
é conhecido pelo nome de flor-de-coral. ‘’Árvore regular, ornamental, da família
das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de flores vermelhas,
dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um
feijão (mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)’’, dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter
visto uma dessas sementes lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas
desapareciam e hoje me pergunto se não era minha avó que as guardava e tornava
a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá-las. O fato é que não me sobrou
nenhuma e elas ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a memória − essa memória mínima.
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.
br)
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Com respeito à pontuação, atente para as seguintes afirmações:
I – Na frase Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois
ou três (3º parágrafo), pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente antes
de apenas, mantendo-se a correção e o sentido.
II – No 4º parágrafo, os parênteses indicam juízos da escritora, que, portanto,
não constam da definição encontrada no dicionário.
III – No segmento O fato é que não me sobrou nenhuma e elas ganharam, talvez
por isso... (5º parágrafo), pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente
antes de “e”, sem prejuízo para a correção e o sentido.
Está correto o que consta em
a) II e III, apenas.
b) II, apenas.
c) I e II, apenas.
d) I, II e III.
e) I e III, apenas.
Questão 14

(2016/FCC/TRT-23ª) Está pontuada corretamente, a frase:

a) Nascido em Cuiabá, em 1916 Manoel de Barros estreou, com o livro, Poemas
Concebidos sem Pecado em 1937.
b) Cronologicamente vinculado, à Geração de 45, mas formalmente, ao Modernismo brasileiro, Manoel de Barros criou um estilo próprio.
c) Subvertendo a sintaxe e criando construções que não respeitam as normas da
língua padrão, Manoel de Barros é comparado a Guimarães Rosa.
d) Em 1986, o poeta Carlos Drummond de Andrade declarou, que Manoel de Barros
era o maior poeta brasileiro vivo.
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e) Antonio Houaiss, um dos mais importantes filólogos e críticos brasileiros confessou nutrir, pela obra de Manoel de Barros grande admiração.
Questão 15

(2016/FCC/SEDU-ES) Em 1596, William Shakespeare e seus atores

tiveram de deixar o teatro isabelino The Theatre, localizado em Shoreditch, em
Londres, até então o recanto da dramaturgia inglesa. O período de 21 anos de
concessão do terreno ao ator e empresário James Burbage havia chegado ao fim,
e o senhorio exigia as terras de volta. Desolados, Shakespeare e os homens de sua
companhia, Lord Chamberlain’s Men, se uniram para roubar o teatro − tábua por
tábua, prego por prego − e reconstruí-lo em outro lugar.
No texto, a função dos travessões em “− tábua por tábua, prego por prego −” é
destacar
a) o modo de realização da ação verbal.
b) a locução adverbial temporal.
c) a expressão nominal retificadora.
d) o duplo adjunto adnominal.
e) a conclusão da ação verbal.
Questão 16

(2016/FCC/DPE-RR) Considere as afirmações acerca da pontuação no

texto.
I – Quando entram em contato com as nossas células, eles causam danos e contribuem para o aparecimento de doenças... − A vírgula nessa passagem pode
ser substituída por ponto final sem prejuízo da correção da frase.
II – Os radicais livres são compostos formados normalmente no nosso organismo pela respiração. − Essa frase se mantém correta com o uso de vírgulas
antes e depois do termo sublinhado.
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III – Duas dessas misturas − preparadas com camucamu, acerola, açaí, cajá, caju
e abacaxi − foram testadas em cobaias animais. − Os travessões podem ser
substituídos por parênteses sem prejuízo da correção da frase.
Está correto o que se afirma em
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I, apenas.
d) III, apenas.
e) I, II e III.
Questão 17

(2015/FCC/DPE-RR) Vamos, confesse. Confesso. Eu queria um boi

perdido no asfalto; sei que era exatamente isso o que eu queria... (3º parágrafo)
Mantendo-se a correção, uma pontuação alternativa para o trecho acima encontra-se em:
a) − Vamos! confesse − confesso: − Eu queria um boi perdido no asfalto... sei que
era, exatamente, isso o que eu queria.
b) − Vamos − confesse. − Confesso: eu queria um boi perdido no asfalto (sei que
era exatamente isso o que eu queria).
c) − Vamos, confesse! − Confesso: eu queria um boi perdido no asfalto... sei que
era exatamente isso o que eu queria.
d) − Vamos: − Confesse. − Confesso: eu queria um boi − perdido no asfalto −; sei
que era exatamente isso o que eu queria.
e) − Vamos − confesse: confesso. Eu queria um boi perdido no asfalto − sei que
era exatamente isso o que eu queria.
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Questão 18

(2015/FCC/TRE-SE) A frase citada do texto que permanece correta

após o acréscimo das vírgulas é:
a) Já trocamos, uns cinco e-mails e uns dez recados, pelo celular. (quinto parágrafo)
b) Acredito, que acabei me adaptando, a esse mundo moderno. (primeiro parágrafo)
c) Há três semanas, que estou combinando, um almoço com um grande amigo.
(quinto parágrafo)
d) Hoje cedo, eu me lembrei da minha mãe, à beira do fogão, separando os marinheiros do arroz e tirando as pedras do feijão. (terceiro parágrafo)
e) Estou pensando, seriamente, em sair daqui uma hora dessas, chegar, à casa dele
e tocar, a campainha. (sexto parágrafo)
Questão 19

(2015/FCC/TRE-SE) Ocorre pontuação plenamente adequada na fra-

se:
a) Criador de frases ferinas, Machado de Assis aproveitou-se dessa qualidade para,
num romance famoso, compor um capítulo unicamente com aforismos, sempre
bem-humorados e argutos, entre os quais alguns que volta e meia são citados
até hoje.
b) Criador de frases ferinas Machado de Assis, aproveitou-se dessa qualidade, para
num romance famoso compor um capítulo unicamente com aforismos, sempre bem-humorados e argutos, entre os quais, alguns que volta e meia são citados até hoje.
c) Criador de frases ferinas, Machado de Assis, aproveitou-se dessa qualidade para
num romance famoso compor um capítulo, unicamente com aforismos, sempre
bem-humorados, e argutos entre os quais alguns que volta e meia são citados
até hoje.
d) Criador de frases ferinas, Machado de Assis aproveitou-se dessa qualidade,
para num romance famoso, compor um capítulo, unicamente com aforismos sem-
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pre bem-humorados, e argutos, entre os quais alguns que volta e meia são citados
até hoje.
e) Criador de frases ferinas Machado de Assis aproveitou-se dessa qualidade, para
num romance famoso compor um capítulo, unicamente com aforismos, sempre
bem-humorados, e argutos entre os quais, alguns que volta e meia são citados
até hoje.
Questão 20

(2015/FCC/TRT-3ª) A frase escrita corretamente, no que se refere ao

emprego dos sinais de pontuação, é:
a) A aula de Xiaomei a professora robô, foi organizada a partir de um programa
de computador chamado PowerPoint e apresentada, aos alunos da Universidade
Jiujiang.
b) A Universidade Jiujiang fica na província chinesa de Jiangxi; e foi lá que ocorreu
a aula dada por uma professora robô, Xiaomei.
c) Xiaomei a professora-robô, gesticulava com seus braços articulados e se deslocava pela sala. Enquanto ensinava a lição.
d) Projetada por uma equipe de pesquisa da universidade; a robô Xiaomei é capaz
de ensinar as lições para as quais foi programada, além de deslocar-se pela sala.
e) A robô (Xiaomei) é capaz também, de estabelecer interações simples com os
estudantes que formam sua audiência.
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GABARITO
1. e
2. e
3. d
4. a
5. c
6. c
7. e
8. b
9. c
10. b
11. b
12. a
13. d
14. c
15. a
16. b
17. c
18. d
19. a
20. b
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GABARITO COMENTADO
Questão 1

(2017/FCC/TRT-24ª) As peças em geral trazem à tona temas referen-

tes ao Pantanal e às populações indígenas, são feitas em cores da paisagem regional e, além da fauna e da flora, podem retratar tipos humanos e costumes da
região. (3º parágrafo)
Após o deslocamento da expressão destacada, sem alterar o sentido da frase original, o uso da vírgula fica correto em:
a) As peças em geral além da fauna e da flora, trazem à tona temas referentes ao
Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem regional e
podem retratar tipos humanos e costumes da região.
b) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações
indígenas, são feitas nas cores da paisagem regional e podem além da fauna e da
flora, retratar tipos humanos e costumes da região.
c) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações
indígenas, além da fauna e da flora são feitas nas cores da paisagem regional e
podem retratar tipos humanos e costumes da região.
d) Além da fauna e da flora as peças em geral trazem à tona temas referentes ao
Pantanal e às populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem regional e,
podem retratar tipos humanos e costumes da região.
e) As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações
indígenas, são feitas nas cores da paisagem regional e podem retratar tipos humanos e costumes da região, além da fauna e da flora.

Letra e.
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A questão sugere o deslocamento de um adjunto adverbial pelo período. Apesar
de haver essa possibilidade, essa movimentação não é aleatória, pois pode ferir a
correção gramatical (como ocorre na letra “a”, em que a vírgula está separando o
sujeito do verbo) ou alterar o sentido original do texto (como ocorre nas demais
alternativas).

Questão 2

(2017/FCC/TRE-SP) O museu não é uma estrutura sagrada e quem o

frequenta deve permanecer em contato com a natureza do lado de fora... (1º parágrafo) Quanto à pontuação do período acima, pode-se
I – acrescentar uma vírgula imediatamente antes da conjunção “e”, uma vez que
separaria orações com sujeitos diferentes.
II – substituir a conjunção “e” por dois-pontos, pois o que se segue pode ser entendido como uma explicação da primeira parte da frase.
III – isolar com vírgulas a expressão “em contato”, uma vez que se trata de locução
adverbial, sem alteração do sentido original.
Está correto o que consta em
a) II, apenas.
b) I, II e III.
c) II e III, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I e II, apenas.

Letra e.
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I – Certo. A inclusão da vírgula antes da conjunção “e” é permitida, pois são duas
orações com sujeitos diferentes (assunto que veremos com ainda mais detalhes em
período composto).
II – Certo. Conforme expliquei na parte teórica, a principal finalidade dos dois
pontos é sinalizar explicações, e o segundo período pode ser usado como uma explicação do primeiro.
III – Errado. Note que a expressão “em contato com a natureza do lado de fora”
é um constituinte único, pois “com a natureza do lado de fora” complementa a palavra “contato”. Por isso, a inserção de uma vírgula é proibida.

Questão 3

(2017/FCC/TRE-SP) Atente para as frases abaixo.

I – Sendo a amizade, um exercício de limites afetivos, há que se considerar alguma insatisfação, que disso decorra.
II – A própria passagem do tempo faz com que, nossas amizades, venham a encontrar uma boa forma de depuração.
III – Uma amizade, ainda que imperfeita, não nos decepcionará, a menos que lhe
dermos um valor absoluto.
É inteiramente adequada a virgulação do que está APENAS em
a) I.
b) II.
c) I e III.
d) III.
e) II e III.
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Letra d.
Em I, a vírgula após “amizade” está separando o verbo “sendo” do predicativo do
sujeito.
Em II, ambas as vírgulas estão incorretas, pois “nossas amizades” é sujeito de
“venham”.
Em III, “ainda que imperfeita” e “a menos que lhe demos um valor absoluto” são
expressões de valor adverbial.

Questão 4

(2017/FCC/TRE-SP) Atente para as seguintes frases:

I – O sentido controverso da palavra discussão, deve-se ao modo pelo qual costumam agir, os contendores, ao exporem seus argumentos.
II – Há discussões nas quais, por excesso de paixão, os argumentos sequer
são considerados, dada a exacerbação dos ânimos.
III – Parece improvável que numa discussão acirrada, possa imperar a racionalidade dos argumentos que sequer são analisados.
Quanto à virgulação, está inteiramente correto o que consta APENAS em
a) II.
b) I.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

Letra a.
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Em questões assim, lembre-se sempre do seguinte preceito: você precisa identificar um único erro, mesmo que haja outros!
Em I, a vírgula após “discussão” separa o sujeito do verbo, assim como a vírgula
após “agir”.
Em II, tanto “por excesso de paixão” quanto “dada a exacerbação dos ânimos” são
adjuntos adverbiais.
Em III, deveria haver uma vírgula após “que”, para isolar o adjunto adverbial
“numa discussão acirrada”.

Questão 5

(2016/FCC/PGE-MT) A colocação de ambas as vírgulas está plenamen-

te adequada na frase:
a) Não é indispensável tanto na ciência, como na religião que haja uma teoria unificada, para fortalecer o nosso espírito.
b) Mesmo que nosso esforço lograsse chegar, a uma teoria unificada, muitos ainda
continuariam a duvidar de tudo.
c) Uma teoria unificada, que explicasse tanto as questões religiosas como as científicas, viria a eliminar muitas ansiedades.
d) Como se sabe, as teologias humanas, constituem a teoria unificada a que chegaram os pensadores religiosos.
e) A desobrigação de pensar é de todos os atrativos, aquele que mais nos seduz,
entre os acenados pela teoria unificada.

Letra c.
a) Errada. Não deveria haver vírgula após “ciência”, uma vez que “tanto na ciência
como na religião” representa uma enumeração.
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b) Errada. “A uma teoria unificada” é complemento do verbo “chegar” e, por isso,
não poderia haver vírgula.
c) Errada. Note que a oração principal é uma teoria unificada viria a eliminar muitas ansiedades, ou seja, há uma intercalação sinalizada pelas duas vírgulas.

Questão 6

(2016/FCC/TRT-20ª) Nos últimos quatro anos, desde que comecei a

publicar os meus cordéis, recebi centenas de mensagens com depoimentos de
educadores que compram meus folhetos e utilizam minhas rimas para falar sobre
questões raciais, de gênero, de diversidade sexual e história. Com a série Heroínas
Negras na História do Brasil, séculos de esquecimento começam a ser rompidos e
muita gente escuta falar, pela primeira vez, sobre as mulheres negras que foram
líderes quilombolas e guerreiras na luta contra a escravidão.
Leia as afirmações abaixo a respeito da pontuação do 2º parágrafo.
I – A vírgula imediatamente após “anos” tem por função separar dois segmentos
de função sintática semelhante no período.
II – A vírgula imediatamente após “cordéis” justifica-se pelo fato de que todo o
trecho anterior a ela, de caráter adverbial, antecede a oração principal.
III – Imediatamente após o termo “rompidos” pode-se acrescentar uma vírgula,
uma vez que separaria orações de sujeitos diferentes.
Está correto o que se afirma em
a) II e III, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I, II e III.
d) I, apenas.
e) III, apenas.
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Letra c.
I – Certo. Tanto “nos últimos quatro anos” quanto “desde que comecei a publicar os
meus cordéis” são adjuntos adverbiais de tempo que se referem ao verbo “recebi”.
II – Certo. Conforme expliquei, são adjuntos adverbiais.
III – Certo. O sujeito do verbo “começam” e “escuta” são distintos e, por isso,
as orações aditivas podem ser separadas por vírgula (veremos isso com mais detalhes em período composto).

Questão 7

(2016/FCC/SEGEP-MA) A frase escrita com correção é:

a) Humberto de Campos, jornalista, critico, contista, e memorialista nasceu, em
Miritiba, hoje Humberto de Campos no Maranhão, em 1886, e falesceu, no Rio de
Janeiro em 1934.
b) O escritor Humberto de Campos, em 1933, publicou o livro que veio à ser considerado, o mais celebre de sua obra: Memórias, crônica dos começos de sua vida.
c) Em 1912, Humberto de Campos, transferiu-se para o Rio de Janeiro, e entrou
para O Imparcial, na fase em que ali encontrava-se um grupo de eximios escritores.
d) De infância pobre e orfão de pai aos seis anos; Humberto de Campos, começou
a trabalhar cedo no comércio, como meio de subsistencia.
e) Humberto de Campos publicou seu primeiro livro em 1910, a coletânea de versos intitulada Poeira; em 1920, já membro da Academia Brasileira de Letras, foi
eleito deputado federal pelo Maranhão.

Letra e.
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a) Errada. Deveria haver uma vírgula após “memorialista”, retirar a vírgula após
“nasceu”, acrescentar uma vírgula após a segunda ocorrência de “Campos” e alterar a escrita para “faleceu”.
b) Errada. Não deveria haver o sinal indicativo de crase em “veio a ser”, não deveria
haver vírgula após “considerado” e “célebre” deveria vir com acento.
c) Errada. As vírgulas após “Campos” e “Janeiro” são indevidas, a colocação pronominal em “encontrava-se” está incorreta, pois “ali” é um advérbio” e “exímios”
deve ser acentuado.
d) Errada. “Órfão” deve ter acento, após “anos” deve-se empregar vírgula (e não
ponto e vírgula), deve-se retirar a vírgula após “Campos” e acentuar a palavra
“subsistência”.

Questão 8

(2016/FCC/SEGEP-MA) Será que a internet está a matar a democracia?

Vyacheslav W. Polonski, um acadêmico da Universidade de Oxford, faz essa pergunta na revista Newsweek. E oferece argumentos a respeito que desaguam em
águas tenebrosas.
Atente para as afirmações abaixo a respeito do 1º parágrafo do texto.
I – O ponto de interrogação pode ser excluído, sem prejuízo para a correção e o
sentido, por se tratar de pergunta retórica.
II – As vírgulas isolam o aposto.
III – Na última frase do parágrafo, o pronome “que” retoma “argumentos”.
IV – No contexto, o verbo “desaguar” está empregado em sentido figurado.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e II.
b) II, III e IV.
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c) II e III.
d) I e IV.
e) I, III e IV.

Letra b.
I – Errado. A interrogação, além de marcar o encerramento do período, possui o
uso reforçado pela presença do verbo “será” no início do texto.
II – Certo. Há equivalência semântica entre “Vyacheslav W. Polonski” e “um acadêmico da Universidade de Oxford”.
III – Certo. O pronome relativo “que” (que pode ser substituído por os quais)
introduz uma informação que acrescenta informações acerca de “argumentos”.
IV – Certo. O verbo “desaguar” significa literalmente “fazer a água escoar”.

Questão 9

(2016/FCC/PREFEITURA DE TERESINA-PI) É preciso sabedoria para

aceitar que nossos atributos se modificam com o passar dos anos. Que nenhuma
cirurgia devolverá aos 60 o rosto que tínhamos aos 18, mas que envelhecer não
é sinônimo de decadência física para os que se movimentam, não fumam, comem
com parcimônia, exercitam a cognição e continuam atentos às transformações do
mundo. (5º parágrafo)
A respeito do segmento acima, afirma-se corretamente:
a) Haverá prejuízo da correção e do sentido caso o segmento “aos 60” seja isolado
por vírgulas.
b) Sem prejuízo do sentido e da correção gramatical, a vírgula colocada imediatamente após “18” pode ser substituída pelo sinal de dois-pontos.
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c) Fazendo-se as devidas alterações entre maiúsculas e minúsculas, o ponto final
após “anos” pode ser substituído por “vírgula”, sem prejudicar a compreensão do
sentido e a correção gramatical.
d) A vírgula colocada imediatamente após “parcimônia” é facultativa e pode ser
suprimida.
e) Sem alterar a correção e o sentido original, o sinal de travessão pode ser colocado imediatamente após “movimentam”.

Letra c.
a) Errada. “Aos 60” é um adjunto adverbial curto, e as vírgulas são facultativas.
b) Errada. A vírgula separa uma oração adversativa, e não uma explicação.
d) Errada. A vírgula separa termos de uma enumeração.
e) Errada. Em enumerações, não se usa travessão.

Questão 10

(2016/FCC/PREFEITURA DE TERESINA-PI) As mães de hoje, desca-

beladas, começam a planejar: uma semana no acampamento, depois um dia vão
ao cinema, no outro ao teatrinho, no terceiro à lanchonete, no quarto ao clube, no
quinto ao parque, no sexto à casa dos avós, no sétimo ao shopping... mas, pensando bem, ainda faltam duas semanas inteirinhas para preencher. (3º parágrafo)
As reticências (...), no trecho acima, sinalizam
a) a frustração das mães por não poderem levar os filhos aos lugares que desejam.
b) as dúvidas que as mães enfrentam ao fazerem o planejamento das férias dos
filhos.
c) a certeza que as mães têm de que seus filhos irão se comportar bem nas férias.
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d) o estado de empolgação das mães ao verem que passarão mais tempo com os
filhos.
e) o cansaço das mães após passarem duas semanas levando os filhos a diferentes
lugares.

Letra b.
Logo no começo do texto, há uma ideia de que as mães não planejam com calma
as atividades dos filhos, justamente porque há muito para elaborar. Algumas ideias
surgem, mas muitas outras são necessárias. Escolher entre as opções oferece dúvidas às mães. Vale notar que as reticências possuem um valor mais semântico e
estilístico. É preciso interpretar o texto para entender o emprego dessa pontuação.

Questão 11

(2016/FCC/COPERGÁS-PE) Está escrita corretamente a frase:

a) Meninos e meninas corriam no terraço onde os raios de sol, secavam as roupas
extendidas nos varaus.
b) O sol do outono refletia nos vitrais, enquanto as crianças brincavam sob a copa
de árvores milenares.
c) Os jovens sentados sobre os degrais da entrada do colegio, esperavam animados, o inicio das aulas.
d) Os trabalhadores no fim da tarde, voltavam a suas residencias com a espectativa, de rever a família.
e) Os cidadães passaram o dia na praia, no mar ou na areia, onde se dedicaram,
a praticas esportivas.
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Letra b.
a) Errada. Erros: vírgula após “sol”, grafia de “extendidas” (estendidas) e varaus
(varais).
c) Errada. Erros: grafia de “degrais” (degraus), acento de “colégio”, vírgula após
“colégio e após “animados” e acento de “início”.
d) Errada. Erros: ausência de vírgula após “trabalhadores”, acento de “residências”,
grafia de “espectativa” (expectativa) e vírgula antes de “de”.
e) Errada. Erros: grafia de “cidadães” (cidadãos), vírgula após “dedicaram” e
acento em “práticas”.

Questão 12

(2016/FCC/TRF-3ª) Estava mal chegando a São Paulo, quando um re-

pórter me provocou: “Mas como, Chico, mais um samba? Você não acha que isso já
está superado?” Não tive tempo de me defender ou de atacar os outros, coisa que
anda muito em voga. Já era hora de enfrentar o dragão, como diz o Tom, enfrentar
as luzes, os cartazes, e a plateia, onde distingui um caro colega regendo um coro
pra frente, de franca oposição. Fiquei um pouco desconcertado pela atitude do meu
amigo, um homem sabidamente isento de preconceitos. Foi-se o tempo em que ele
me censurava amargamente, numa roda revolucionária, pelo meu desinteresse em
participar de uma passeata cívica contra a guitarra elétrica. Nunca tive nada contra
esse instrumento, como nada tenho contra o tamborim. O importante é Mutantes e
Martinho da Vila no mesmo palco.
Mas, como eu ia dizendo, estava voltando da Europa e de sua música estereotipada, onde samba, toada etc. são ritmos virgens para seus melhores músicos, indecifráveis para seus cérebros eletrônicos. “Só tenho uma opção, confessou-me um
italiano − sangue novo ou a antimúsica. Veja, os Beatles, foram à Índia...” Donde se
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conclui como precipitada a opinião, entre nós, de que estaria morto o nosso ritmo,
o lirismo e a malícia, a malemolência. É certo que se deve romper com as estruturas. Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os
elementos de renovação. Não se trata de defender a tradição, família ou propriedade de ninguém. Mas foi com o samba que João Gilberto rompeu as estruturas da
nossa canção. E se o rompimento não foi universal, culpa é do brasileiro, que não
tem vocação pra exportar coisa alguma.
Sem que se altere o sentido da frase, todas as vírgulas podem ser substituídas por
travessão, EXCETO em:
a) Não se trata de defender a tradição, família ou propriedade... (2º parágrafo)
b) Fiquei um pouco desconcertado pela atitude do meu amigo, um homem... (1º
parágrafo)
c) Mas, como eu ia dizendo, estava voltando da Europa... (2º parágrafo)
d)... como precipitada, entre nós, de que estaria morto... (2º parágrafo)
e) Mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz... (2º parágrafo)

Letra a.
Na letra “a”, a vírgula foi empregada em função de uma enumeração. Nesse caso,
não se pode empregar travessões. A vírgula da letra “b” marca a ocorrência de um
aposto explicativo. Nos demais casos, há intercalações.

Questão 13

(2016/FCC/TRT-23ª)

Nasci na Rua Faro, a poucos metros do Bar Joia, e, muito antes de ir morar no
Leblon, o Jardim Botânico foi meu quintal. Era ali, por suas aleias de areia cor de
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creme, que eu caminhava todas as manhãs de mãos dadas com minha avó. Entrávamos pelo portão principal e seguíamos primeiro pela aleia imponente que vai dar
no chafariz. Depois, íamos passear à beira do lago, ver as vitórias-régias, subir as
escadarias de pedra, observar o relógio de sol. Mas íamos, sobretudo, catar mulungu.
Mulungu é uma semente vermelha com a pontinha preta, bem pequena, menor
do que um grão de ervilha. Tem a casca lisa, encerada, e em contraste com a pontinha preta seu vermelho é um vermelho vivo, tão vivo que parece quase estranho
à natureza. É bonita. Era um verdadeiro prêmio conseguir encontrar um mulungu
em meio à vegetação, descobrir de repente a casca vermelha e viva cintilando por
entre as lâminas de grama ou no seio úmido de uma bromélia. Lembro bem com
que alegria eu me abaixava e estendia a mão para tocar o pequeno grão, que por
causa da ponta preta tinha uma aparência que a mim lembrava vagamente um olho.
Disse isso à minha avó e ela riu, comentando que eu era como meu pai, sempre
prestava atenção nos detalhes das coisas. Acho que já nessa época eu olhava em
torno com olhos mínimos. Mas a grandeza das manhãs se media pela quantidade
de mulungus que me restava na palma da mão na hora de ir para casa. Conseguia
às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois ou três. E é curioso que
nunca tenha sabido ao certo de onde eles vinham, de que árvore ou arbusto caíam
aquelas sementes vermelhas. Apenas sabíamos que surgiam no chão ou por entre
as folhas e sempre numa determinada região do Jardim Botânico.
Mas eu jamais seria capaz de reconhecer uma árvore de mulungu. Um dia, procurei no dicionário e descobri que mulungu é o mesmo que corticeira e que também
é conhecido pelo nome de flor-de-coral. ‘’Árvore regular, ornamental, da família
das leguminosas, originária da Amazônia e de Mato Grosso, de flores vermelhas,
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dispostas em racimos multifloros, sendo as sementes do fruto do tamanho de um
feijão (mentira!), e vermelhas com mácula preta (isto, sim)’’, dizia.
Mas há ainda um outro detalhe estranho – é que não me lembro de jamais ter
visto uma dessas sementes lá em casa. De algum modo, depois de catadas elas
desapareciam e hoje me pergunto se não era minha avó que as guardava e tornava
a despejá-las nas folhagens todas as manhãs, sempre que não estávamos olhando, só para que tivéssemos o prazer de encontrá-las. O fato é que não me sobrou
nenhuma e elas ganharam, talvez por isso, uma aura de magia, uma natureza impalpável. Dos mulungus, só me ficou a memória − essa memória mínima.
(Adaptado de: SEIXAS, Heloísa. Semente da Memória. Disponível em: http://heloisaseixas.com.
br)

Com respeito à pontuação, atente para as seguintes afirmações:
I – Na frase Conseguia às vezes juntar um punhado, outras vezes apenas dois
ou três (3º parágrafo), pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente antes
de apenas, mantendo-se a correção e o sentido.
II – No 4º parágrafo, os parênteses indicam juízos da escritora, que, portanto,
não constam da definição encontrada no dicionário.
III – No segmento O fato é que não me sobrou nenhuma e elas ganharam, talvez
por isso... (5º parágrafo), pode-se acrescentar uma vírgula imediatamente
antes de “e”, sem prejuízo para a correção e o sentido.
Está correto o que consta em
a) II e III, apenas.
b) II, apenas.
c) I e II, apenas.
d) I, II e III.
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e) I e III, apenas.

Letra d.
I – Certo. O trecho “outras vezes” é um adjunto adverbial de tempo curto e deslocado.
II – Certo. Os trechos entre parênteses são comentários da autora acerca das informações disponibilizadas por ela.
III – Certo. A vírgula separaria orações aditivas com sujeitos diferentes.

Questão 14

(2016/FCC/TRT-23ª) Está pontuada corretamente, a frase:

a) Nascido em Cuiabá, em 1916 Manoel de Barros estreou, com o livro, Poemas
Concebidos sem Pecado em 1937.
b) Cronologicamente vinculado, à Geração de 45, mas formalmente, ao Modernismo brasileiro, Manoel de Barros criou um estilo próprio.
c) Subvertendo a sintaxe e criando construções que não respeitam as normas da
língua padrão, Manoel de Barros é comparado a Guimarães Rosa.
d) Em 1986, o poeta Carlos Drummond de Andrade declarou, que Manoel de Barros
era o maior poeta brasileiro vivo.
e) Antonio Houaiss, um dos mais importantes filólogos e críticos brasileiros confessou nutrir, pela obra de Manoel de Barros grande admiração.

Letra c.
a) Errada. Deveria haver vírgula após “1916” e a vírgula após “livro” deve ser eliminada.
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b) Errada. As vírgulas após “vinculado” e “formalmente” devem ser eliminadas.
d) Errada. A vírgula após “declarou” está incorreta.
e) Errada. Deveria haver vírgula após “brasileiros” e “Barros”.

Questão 15

(2016/FCC/SEDU-ES) Em 1596, William Shakespeare e seus atores

tiveram de deixar o teatro isabelino The Theatre, localizado em Shoreditch, em
Londres, até então o recanto da dramaturgia inglesa. O período de 21 anos de
concessão do terreno ao ator e empresário James Burbage havia chegado ao fim,
e o senhorio exigia as terras de volta. Desolados, Shakespeare e os homens de sua
companhia, Lord Chamberlain’s Men, se uniram para roubar o teatro − tábua por
tábua, prego por prego − e reconstruí-lo em outro lugar.
No texto, a função dos travessões em “− tábua por tábua, prego por prego −” é
destacar
a) o modo de realização da ação verbal.
b) a locução adverbial temporal.
c) a expressão nominal retificadora.
d) o duplo adjunto adnominal.
e) a conclusão da ação verbal.

Letra a.
Pela construção textual, é possível entender que “tábua por tábua, prego por prego” expressa o modo como eles roubaram o teatro. O adjunto adverbial está deslocado e deve receber as pontuações.
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Questão 16

(2016/FCC/DPE-RR) Considere as afirmações acerca da pontuação no

texto.
I – Quando entram em contato com as nossas células, eles causam danos e contribuem para o aparecimento de doenças... − A vírgula nessa passagem pode
ser substituída por ponto final sem prejuízo da correção da frase.
II – Os radicais livres são compostos formados normalmente no nosso organismo pela respiração. − Essa frase se mantém correta com o uso de vírgulas
antes e depois do termo sublinhado.
III – Duas dessas misturas − preparadas com camucamu, acerola, açaí, cajá, caju
e abacaxi − foram testadas em cobaias animais. − Os travessões podem ser
substituídos por parênteses sem prejuízo da correção da frase.
Está correto o que se afirma em
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I, apenas.
d) III, apenas.
e) I, II e III.

Letra b.
I – Errado. A oração “quando entram em contato com as nossas células” não pode
formar um período sozinho. Isso é fácil perceber, pois essa oração não possui sentido completo.
II – Certo. Se trata de um adjunto adverbial de curta extensão (logo, a vírgula é
facultativa).
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III – Certo. O isolamento da expressão entre travessões seria mantido.

Questão 17

(2015/FCC/DPE-RR) Vamos, confesse. Confesso. Eu queria um boi

perdido no asfalto; sei que era exatamente isso o que eu queria... (3º parágrafo)
Mantendo-se a correção, uma pontuação alternativa para o trecho acima encontra-se em:
a) − Vamos! confesse − confesso: − Eu queria um boi perdido no asfalto... sei que
era, exatamente, isso o que eu queria.
b) − Vamos − confesse. − Confesso: eu queria um boi perdido no asfalto (sei que
era exatamente isso o que eu queria).
c) − Vamos, confesse! − Confesso: eu queria um boi perdido no asfalto... sei que
era exatamente isso o que eu queria.
d) − Vamos: − Confesse. − Confesso: eu queria um boi − perdido no asfalto −; sei
que era exatamente isso o que eu queria.
e) − Vamos − confesse: confesso. Eu queria um boi perdido no asfalto − sei que
era exatamente isso o que eu queria.

Letra c.
Para você resolver essa questão com sucesso, é importante notar que se trata de
um diálogo, o que justifica a ocorrência dos travessões. Logo no começo, é fácil
entender por que a letra “c” é a correta. A primeira fala completa inclui tanto “vamos” quanto “confesse”. Isso já elimina as letras “b”, “d” e “e”, pois ocorre travessão entre esses dois vocábulos. Na letra “a”, após a exclamação, foi colocada
letra minúscula, o que é agramatical.
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Questão 18

(2015/FCC/TRE-SE) A frase citada do texto que permanece correta

após o acréscimo das vírgulas é:
a) Já trocamos, uns cinco e-mails e uns dez recados, pelo celular. (quinto parágrafo)
b) Acredito, que acabei me adaptando, a esse mundo moderno. (primeiro parágrafo)
c) Há três semanas, que estou combinando, um almoço com um grande amigo.
(quinto parágrafo)
d) Hoje cedo, eu me lembrei da minha mãe, à beira do fogão, separando os marinheiros do arroz e tirando as pedras do feijão. (terceiro parágrafo)
e) Estou pensando, seriamente, em sair daqui uma hora dessas, chegar, à casa dele
e tocar, a campainha. (sexto parágrafo)

Letra d.
a) Errada. Erro: vírgula após “trocamos”, separando o verbo do complemento.
b) Errada. Erro: ambas as vírgulas separam os verbos “acredito” e “adaptando” de
seus complementos.
c) Errada. Erro: a ocorrência do “que” impede a vírgula após “semanas”, e a vírgula após “combinando” separa o verbo do complemento.
e) Errada. Erro: vírgula após “chegar”, separando o verbo do complemento, e vírgula após “tocar”, separando o verbo do complemento.

Questão 19

(2015/FCC/TRE-SE) Ocorre pontuação plenamente adequada na fra-

se:
a) Criador de frases ferinas, Machado de Assis aproveitou-se dessa qualidade para,
num romance famoso, compor um capítulo unicamente com aforismos, sempre
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bem-humorados e argutos, entre os quais alguns que volta e meia são citados
até hoje.
b) Criador de frases ferinas Machado de Assis, aproveitou-se dessa qualidade, para
num romance famoso compor um capítulo unicamente com aforismos, sempre bem-humorados e argutos, entre os quais, alguns que volta e meia são citados até hoje.
c) Criador de frases ferinas, Machado de Assis, aproveitou-se dessa qualidade para
num romance famoso compor um capítulo, unicamente com aforismos, sempre
bem-humorados, e argutos entre os quais alguns que volta e meia são citados
até hoje.
d) Criador de frases ferinas, Machado de Assis aproveitou-se dessa qualidade,
para num romance famoso, compor um capítulo, unicamente com aforismos sempre bem-humorados, e argutos, entre os quais alguns que volta e meia são citados
até hoje.
e) Criador de frases ferinas Machado de Assis aproveitou-se dessa qualidade, para
num romance famoso compor um capítulo, unicamente com aforismos, sempre
bem-humorados, e argutos entre os quais, alguns que volta e meia são citados
até hoje.

Letra a.
Após “ferinas” deve haver vírgula (o que invalida as letras “b” e “e”); não pode
haver vírgula após “Assis” (o que invalida a letra “c”).; “num romance famoso”
deve vir entre vírgulas (o que invalida a letra “d”). A vírgula após “humorados”
também está inadequada.
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Questão 20

(2015/FCC/TRT-3ª) A frase escrita corretamente, no que se refere ao

emprego dos sinais de pontuação, é:
a) A aula de Xiaomei a professora robô, foi organizada a partir de um programa
de computador chamado PowerPoint e apresentada, aos alunos da Universidade
Jiujiang.
b) A Universidade Jiujiang fica na província chinesa de Jiangxi; e foi lá que ocorreu
a aula dada por uma professora robô, Xiaomei.
c) Xiaomei a professora-robô, gesticulava com seus braços articulados e se deslocava pela sala. Enquanto ensinava a lição.
d) Projetada por uma equipe de pesquisa da universidade; a robô Xiaomei é capaz
de ensinar as lições para as quais foi programada, além de deslocar-se pela sala.
e) A robô (Xiaomei) é capaz também, de estabelecer interações simples com os
estudantes que formam sua audiência.

Letra b.
a) Errada. Erros: “a professora robô” deve estar entre vírgulas e a vírgula após
“apresentada” está incorreta.
c) Errada. Erros: “a professora robô” deve estar entre vírgulas e o ponto final após
“sala” deve ser trocado por vírgula.
d) Errada. O ponto e vírgula deve ser trocado por vírgula.
e) Errada. Erro: ou “também” vem entre vírgulas ou sem vírgulas.
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