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Simulado de Português – Pontuação 
(CESPE/TCE-RN/2015) 

01) Ao Poder Legislativo é conferida a função de elaborar a lei; ao Poder Executivo, a função de administrar 
a aplicação da lei; ao Poder Judiciário, a função de dirimir os conflitos legais surgidos entre pessoas ou 
entre estas e o Estado. 
As vírgulas empregadas logo após os nomes “Executivo" e “Judiciário" indicam a elisão da forma verbal composta 
que as precede no texto. 

Comentário: 
 
Ao Poder Legislativo é conferida a função de elaborar a lei; 
 
...ao Poder Executivo, a função de administrar... 
                            (é conferida) 
 
...ao Poder Judiciário, a função de dirimir os... 
                         (é conferida) 
 
Elisão da forma verbal = Elipse do verbo apresentado anteriormente. 
 

Uso da Vírgula no caso de Elipse e Zeugma 

O uso da vírgula, no caso de Elipse e Zeugma, tem como finalidade indicar a omissão de uma palavra. 
 
Elipse é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um termo que pode ficar subentendido no texto. 
 
Ex: Entraram na casa, as armas na mão… 
                             (Omissão do “com”) 
 
Ex: Flores, nunca vi tão belas! 
   (Omissão do “Eu”) 
 
Zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um ou mais palavras de uma oração, já 
apresentados anteriormente. 
 
Ex: A mesa era ampla e bonita, as estantes, simples. 
                                                      (“eram”) 
 
Ex: Ela gosta de literatura, eu, de história. 
                       (Omissão do “gosto”) 

 
Gabarito: Correto. 

(Q2/Q2/2019) 
02) José - namorado de Maria - não dançou.  
Os travessões foram empregados no texto para isolar uma expressão de natureza explicativa. 

Comentário: 
 

Uso da Vírgula em palavras explicativas, retificativas e de situação 

Ex: Comprei várias frutas, tipo, uva. 
 
Ex: Comprei várias frutas, por exemplo, banana. 
 
Ex: Vendi uma casa, ou melhor, um carro. (Retificando) 
 
Ex: Vendi uma casa, isto é, um carro. (Retificando) 
 
Ex: Devemos, enfim, comprar o carro. 
 
Ex: Aliás, José teve sorte. 
 
Ex: Maria está com José, ou seja, está namorando. 
 
Ex: Afinal, você vai comprar o carro? 
 
Ex: Então, não irei à festa. 
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É possível utilizar, em frases explicativas vírgulas, parênteses ou travessões: 
 
Ex: José, namorado de Maria, não dançou. 
 
Ex: José (namorado de Maria) não dançou. 
 
Ex: José - namorado de Maria - não dançou. 

 
Gabarito: Correto. 

 (CESPE/FUB/2015) 
03) O salto qualitativo deve-se a três fatores: o corpo docente, o impacto na Internet e a reputação 
acadêmica. 
O sinal de dois-pontos empregado logo após “fatores” introduz uma enumeração. 

Comentário: 
 
O (:) é: 
 
* Usado para iniciar enumeração ou o que será dito. 
 
Ex: Faltaram três pessoas: José, Maria e João. 
 
Gabarito: Correto. 

 (FCC/SANASA Campinas/2019) 
04) Está plenamente adequada a pontuação da frase: 
Não se planeja o tempo, conquanto nosso desejo, fosse determinar exatamente os passos que temos a dar. 

Comentário: 
 
“nosso desejo” é sujeito para “fosse”, logo a vírgula que separa esses dois termos é proibida. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/FCRIA-AP/2018) 
05) Está adequada a pontuação do seguinte período: 
Na época do lançamento do filme, o país ainda se recuperava do trauma do assassinato do presidente John 
Kennedy, e a tensão provocada por conflitos raciais aumentava. 

Comentário: 
 
A primeira vírgula separa um adjunto adverbial deslocado. A segunda separa orações com sujeitos diferentes ligadas 
pela conjunção aditiva “e”. 
 

Uso da Vírgula antes do “e” 

O uso da vírgula antes do “e” é obrigatório: 
 
* Em caso de polissíndeto (Repetição de conjunção); 
 
Ex: José só briga, e canta, e pula, e desce... 
 
* Para desfazer ambiguidade; 
 
Ex: Vendeu o Cavalo, e a vaca quis ir. 
 
O uso da vírgula antes do “e” é facultativo: 
 
* Quando existirem sujeitos diferentes. 
 
Ex: José comprava, e Maria vendia. (Facultativa) 
        Suj.                         Suj. 
 
* Quando separar oração adversativa. 
 
Ex: Estava querendo cantar, e (mas) não cantou. 
                                       O.C.S.Advers. 
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OBS: Antes de “etc” o uso da vírgula é facultativo. 
 
OBS: Não é viável o uso da vírgula para separar orações com sujeitos iguais, salvo como recurso 
estilístico. 
 
Ex: José cantou, e tocou violão. (É inviável) 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/SEFAZ-BA/2019) 
06) A partir do texto, afirma-se corretamente: 
Sem prejuízo do sentido, a vírgula colocada imediatamente após “obstante”, no segmento “Não obstante, acervos 
de grande significado para a humanidade” pode ser suprimida. 

Comentário: 
 
Quando uma conjunção adversativa inicia um período, ela deve ser sucedida por vírgula. A única exceção é o MAS, 
que nunca vem sucedido por vírgula, a menos que um termo intercalado a exija. Todas as outras (porém, contudo, 
entretanto...) entram nessa regra. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/Prefeitura de Recife - PE/2019) 
07) A exclusão da vírgula alterará o sentido da seguinte frase: 
A música afeta aos ouvintes atentos, que conhecem seus mágicos poderes. 

Comentário: 
 
Quando uma oração adjetiva perde a(s) vírgula(s), ela passa de explicativa para restritiva.  
 

Orações Subordinadas Adjetivas 

Exercem Função de Adjunto Adnominal de um termo da oração principal.  
 
Começam, normalmente, com pronome relativo que. 
 
São divididas em duas: 
 
Oração Subordinada Adjetiva Explicativa: Acrescenta uma informação, ampliando um detalhe de um 
conceito. a oração está entre vírgulas ou vírgula e ponto. 
 
Ex: José, que é jogador de futebol, perdeu. 
               P.R 
 
Ex: Maria, que é professora de Artes, casou. 
                P.R 
 
Ex: Mandei uma carta à Maria, que mora no Rio. 
                                              P.R 
 
Oração Subordinada Adjetiva Restritiva: têm função de restringir / limitar o nome da oração principal. A 
oração não está entre vírgulas ou vírgula e ponto. 
 
Ex: Pessoas que praticam esportes são mais saudáveis. 
                       P.R 

 
Gabarito: Correto. 

(FCC/CREMESP/2016) 
08) A supressão da vírgula altera o sentido da frase em: 
Finalmente, processou-se a tão esperada revisão do Código de Ética. 

Comentário: 
 
Adjuntos adverbiais curtos podem receber a vírgula facultativamente, sem prejuízo semântico. Então, a remoção da 
vírgula é indiferente para o sentido (mas não para a Sintaxe, já que implica erro de colocação pronominal). 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/PC-SE/2018) 
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09) Devido a seu protagonismo e sua importância na organização e garantia da reprodução das normas 
legais, o Estado democrático não pode abdicar dessa instituição. 
Acerca dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. 
A eliminação da vírgula logo após “legais” (ℓ.2) prejudicaria a correção gramatical do texto. 

Comentário: 
 
Essa vírgula está separando o adjunto adverbial “Devido a seu protagonismo e sua importância na organização e 
garantia da reprodução das normas legais”. Quando o adjunto adverbial é longo (como é o caso) e está fora da 
ordem direta, a vírgula é obrigatória. 
 
Gabarito: Correto. 

(Q2/Q2/2019) 
10) José, após um ano, retornou.  
As vírgulas justificam-se por estar isolando um adjunto adverbial intercalado. 

Comentário: 
 

José, após um ano, retornou. 

       Adj. Adv. Deslocado 
 

Uso da Vírgula – Adjuntos e Orações Subordinadas Adverbiais 

Caso o adjunto adverbial ou oração subordinada adverbial estiverem deslocados, 
ocorrerá o uso ou intercalação de vírgulas. 
 
Ordem Direta 
Maria dormiu na casa de Joana. 
 Suj       VI     Adj. Adv 
 
Adj. Adv. Deslocado 
Na casa de Joana, Maria dormiu. 
      Adj. Adv           Suj       VI      
 
Adj. Adv. Deslocado 
Maria, Na casa de Joana, dormiu. 
   Suj          Adj. Adv           VI      
 
Oração Subordinada Adverbial Deslocada 
 

Quando entrei, já era tarde. 

 O.S.A.Tempo 
 

Embora tocasse bem, não virou famoso. 

  O.S.A.Concessiva 
 

Segundo a Constituição, todos são iguais. 

    O.S.A.Conformativa 
 
OBS: Caso o adjunto ou oração subordinada adverbial esteja na ordem direta, o uso da 
vírgula se torna facultativo. 
 
Oração Subordinada Adverbial Ordem Direta 
 

Já era tarde, quando entrei. (Vírgula Facultativa) 

                         O.S.A.Tempo 
 

Não virou famoso, embora tocasse bem. (Facultativa) 
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                               O.S.A.Concessiva 
 

Todos são iguais, segundo a Constituição. (Facultativa) 

                            O.S.A.Conformativa 
 

Uso da Vírgula – Adjunto Adverbial Curto 

Caso o adjunto adverbial seja curto, o uso da vírgula é facultativo. 
 
Depois do pôr do sol, fomos à festa. (Obrigatória) 
     Adj. Adv. Longo  
 
À noite, fomos à festa. (Facultativa) 
 Adj. Adv. Curto  
 
Saiu, finalmente, a conta da contribuição. (Facultativa) 
       Adj. Adv. Curto  

 
Gabarito: Correto. 
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