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LINGUAGENS
Profª. Gina Maciel
LINGUAGENS – VÍRGULA
A pontuação está ligada ao conhecimento de análise sintática. É preciso reconhecer os elementos frasais: sujeito,
verbo, complementos, adjuntos e outros. Também, dominar orações coordenadas e subordinadas.
Observe as vírgulas do texto
Cientistas desvendam mecanismo que nos permite reconhecer rostos
Estudo consegue reproduzir as imagens que macacos criam ao enxergar faces
humanas,¹ usando somente os estímulos elétricos dos cérebros deles
A mágica acontece em uma área específica do cérebro: o lobo temporal
inferior. Por lá,² as diferentes faces que enxergamos todos os dias são
reconhecidas a partir de um processo complexo. É esse mecanismo que te torna
capaz de perceber que sua namorada mudou de cabelo ou reparar que o colega
de escritório deixou o bigode crescer,³ por exemplo. Apesar disso, o
funcionamento de tais células nunca tinha sido investigado a fundo por
especialistas. Para elucidar a questão,4 pesquisadores do Instituto de Tecnologia
da Califórnia combinaram o uso de ressonância magnética à análise do comportamento de neurônios do cérebro
de macacos (Macaca mulatta).
Em um experimento,5 testaram como os bichos reagiam a fotos de mais de 2 mil rostos humanos. Os
cientistas marcaram,6 em cada rosto,6 pontos que ajudariam a determinar cerca de 50 diferentes características.
Aqui entram desde fatores mais gerais como a cor dos olhos ou o tom de pele até outros específicos – como a
distância entre os olhos,7 tamanho do nariz,7 etc. Tudo para entender quais aspectos físicos ativavam mais ou
menos os neurônios ligados ao reconhecimento de rostos.
Quando a imagem de um rosto atinge nossa retina,8 ela,9 instantaneamente,9 se transforma em um impulso
elétrico. O maquinário envolvido no reconhecimento de faces,10 tanto em nós quanto nos símios,10 é formado por
seis grupos de neurônios especialistas,11 posicionados no córtex,11 logo atrás das orelhas. Eles são chamados de
“células do rosto” exatamente por responderem de forma mais intensa às faces do que qualquer outro objeto.
Segundo os cientistas,12 apenas 205 neurônios já dão conta do processo.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01. antes do gerúndio – obrigatória;
02. isolar a circunstância de lugar deslocada – obrigatória;
03. isolar expressão exemplificativa – “por exemplo”;
04. oração subordinada adverbial deslocada – obrigatória;
05. circunstância de lugar deslocada – obrigatória;
06. isolar circunstância de lugar deslocada – obrigatória;
07. separar elementos iguais – obrigatória;
08. oração subordinada adverbial deslocada – obrigatória;
09. isolar circunstância adverbial modal que se quis enfatizar – facultativa;
10. isolar circunstância adverbial de lugar deslocada – obrigatória;
11. oração reduzida de particípio intercalada – obrigatória;
12. oração adverbial deslocada – obrigatória.
I. Agora é a sua vez! Você conhece as regras!
– Por quais razões as vírgulas foram empregadas abaixo

Pequenas doses de álcool na gestação mudam o rosto do bebê
Beber pouco durante a gestação não afeta o desenvolvimento da criança,1 mas causa leves alterações na
face dela.
Por Bruno Vaiano
access_time6 jun 2017, 19h20 - Publicado em 6 jun 2017, 19h11

“Dizem que colocaram álcool no bocal sem querer quando ele era embrião.” Esse comentário
exótico,2 dito em tom de fofoca,2 costuma estar fresco na memória de quem leu Admirável
Mundo Novo,3 de Aldous Huxley.
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A obra se passa em uma sociedade futurista distópica,4 em que todos os bebês são gerados em úteros
artificiais numa típica linha de produção de fábrica. Para garantir o equilíbrio social,5 só uma pequena parcela
deles pode ser 100% saudável e inteligente. Os demais,6 que na vida adulta serão destinados a profissões com
atividades braçais e repetitivas,6 recebem álcool em seu líquido amniótico,7 no romance,7 a substância retarda o
desenvolvimento do cérebro e causa problemas congênitos calculados.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
Bernard,8 o personagem principal,8 é um dos seletos seres humanos 100% capazes,9 mas seu rosto
carrega sinais de um erro na usina de produção de crianças: provavelmente uma gota de álcool desnecessária
caiu em seu “útero”,10 o que mudou levemente seus traços.
Uma pesquisa publicada ontem,11 no periódico JAMA Pediatrics,11 revela que o escritor britânico acertou
em cheio a parte científica,12 ainda que sem querer: consumir pequenas doses de álcool durante a gestação não é
suficiente para causar más-formações realmente graves nos bebês – mas pode mudar um pouquinho o formato
dos lábios superiores,13 do nariz e dos olhos do feto.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
08.
09.
10.
11.
12.
13.
Já se sabe,14 pelo menos desde 1973,14 que crianças que são expostas a grandes doses de álcool durante a
gravidez estão sujeitas a problemas no desenvolvimento físico e mental – eles são chamados pela medicina de
“desordens do espectro alcoólico fetal” – e são preocupantes em vários países: na África do Sul,15 por exemplo,15
até 9% das futuras mães bebem o suficiente para causar problemas para seus filhos.
Mas a medicina não tinha certeza de que esses efeitos eram graduais. Em outras palavras,16 ninguém
sabia se um simples gole de álcool geraria modificações proporcionalmente pequenas no feto,17 ou se a bebida só
começa a “fazer efeito” em doses mais altas.

Razões para as vírgulas serem empregadas:
14.
15.
16.
17.
Para tirar a prova,18 um grupo de pesquisadores liderados pela pediatra australiana Jane Halliday acompanhou a
gestação de 1570 mulheres; 27% das quais consumiram,19 pelo menos,19 um pouco de álcool ao longo dos nove
meses. Quando os bebês já tinham um ano de idade,20 415 deles foram fotografados por câmeras montadas em
diversos ângulos. Um programa de computador criou modelos tridimensionais a partir das imagens,21 que foram
levados para análise.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
18.
19.
20.
21.
O resultado? Até mães que tomaram apenas um ou dois goles em uma única ocasião causaram leves
mudanças nas feições de seus filhos: um nariz um pouco mais curto e empinado. Essas alterações,22 em geral,22
são imperceptíveis a olho nu e só foram descobertas pelo algoritmo. “Os resultados apontam que há alguns
efeitos,23 mesmo que bem sutis”,23 afirmou Halliday à New Scientist.; “Talvez eles não sejam duradouros,24 pois o
rosto de uma criança muda muito nos dois primeiros anos de vida.” É bom reforçar que essas alterações são
puramente estéticas.
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Razões para as vírgulas serem empregadas:
22.
23.
24.
II. A nova cara da sífilis
O Ministério da Saúde adverte: a DST mais traiçoeira virou epidemia nacional. E por um
motivo insólito: o remédio contra ela é barato demais. Entenda.
Por Felipe Germano
access_time14 jun 2017, 12h57 - Publicado em 13 jun 2017, 16h31

Começa com um machucado. Indolor,1 costuma não ser bonito,2 mas também não é o fim do
mundo. Quando aparece na área genital,3 fica evidente nos homens,4 mas pode acabar
escondido dentro da vagina sem chamar qualquer atenção. Há ainda outros casos discretos,5
como na garganta ou no ânus. Aí,6 quando você está começando a se preocupar,7 Bam!
Desaparece. Parabéns! Seu sistema imunológico é mesmo incrível,8 né? Na verdade,9 não.
Você só passou para a próxima etapa de uma doença que,10 a curto ou longo prazo,10 pode atacar seu cérebro,11
mudar a estrutura dos seus ossos,11 deformar seu rosto e matar seus filhos. Você tem sífilis.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
III. Coloque vírgulas no texto abaixo e justifique o emprego delas no espaço
enumerado seguinte.
História - A sedução assassina

John Hinckley não tinha as ideias no lugar. Especialistas até hoje não chegaram a um
consenso sobre seu diagnóstico mas suas atitudes se encaixavam na erotomania o desejo
sexual e romântico obsessivo por alguém inacessível e a certeza de que esse desejo é
correspondido.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01.
02.
03.
04.
Tudo começou quando Hinckley assistiu Taxi Driver filme estrelado por Robert De Niro. Jodie Foster com
apenas 14 anos interpretava uma prostituta menor de idade.
Hinckley ficou obcecado pela atriz. Quando ela foi fazer faculdade em Yale ele caminhava perto do campus – e
chegou a ligar para ela várias vezes. Mas já que ela não pareceu se interessar muito por ele surgiu sua
grande eureka. Jodie só se atrairia por alguém em pé de igualdade. Então Hinckley resolveu entrar para a história.
Como? Assassinando o presidente dos EUA é claro.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
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Ele tentou com Jimmy Carter mas foi detido. Finalmente chegou às vias de fato em 1981 atirando em Ronald
Reagan recém eleito. Deu errado: Reagan sobreviveu Hinckley foi preso e internado por mais de 30 anos ainda
que tenha sido julgado inocente por insanidade. Mesmo no hospital psiquiátrico ele conseguiu contrabandear
material sobre sua paixão.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
Com tudo isso Hinckley ainda ficou decepcionado pela falta de reciprocidade de Jodie depois do que ele
chamou de “maior demonstração de amor da história do mundo”. Nem que Hinckley fosse são e equilibrado ia
adiantar: anos depois Jodie Foster assumiu que é lésbica.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01.
02.
A presença ou a ausência de vírgula poderá mudar não só o sentido, mas também a análise sintática.
IV. Explique a diferença entre as frases abaixo:
A. “Este juiz é corrupto.”
B. “Este, juiz, é corrupto.”
C. “Vamos perder nada, foi resolvido.”
D. ”Vamos perder, nada foi resolvido.”
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________
A vírgula, na escrita, não necessariamente é uma pausa na fala, tampouco é usada para pausar quando
se lê um trecho virgulado.
Quando não usar vírgula:
1. Para separar sujeito do predicado.
Os alunos, estão todos eufóricos à espera dos resultados. (Errado)
Os alunos estão todos eufóricos à espera dos resultados. (Correto)
2. Entre o verbo e seus complementos.
Entreguei, aos clientes os pedidos. (Errado)
Entreguei aos clientes os pedidos. (Correto)
3. Entre o nome e o adjunto adnominal ou o complemento nominal, entre a oração subordinada
substantiva e a principal
Seu relógio, de pulso foi apreciado por todos. (adjunto adnominal - Errado)
Seu relógio de pulso foi apreciado por todos. (adjunto adnominal - Correto)
Você tem amor, à profissão. (Complemento nominal - Errado)
Você tem amor à profissão. (Complemento nominal - Correto)
Seu desejo, era que todos o visitassem. (subordinada substantiva predicativa – Errado)
Seu desejo era que todos o visitassem. (subordinada substantiva predicativa – Correto)
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V. Assinale a frase incorreta quanto ao uso da vírgula.
a) No Brasil, muitos adolescentes praticam esportes.
b) É necessário, que as pessoas se conscientizem de que devem jogar lixo no lixo.
c) Infelizmente, ela não tirou uma boa nota no teste de matemática.
d) Ana, venha jantar.
e) Vovó, eu estava com muita saudade.
VI. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula foi mal feito.
a) Felipe, ama ler livros.
b) As pessoas dizem que amam umas as outras, mas se odeiam.
c) Anna, sua avó cansou de esperar por você.
d) Na Inglaterra, as escolas são particulares.
e) Ninguém, segundo estudos, consegue prender a respiração por 15 minutos.
VII. Qual alternativa apresenta emprego correto da vírgula?
a) Ela me disse hoje de manhã que o professor não viria.
b) Aquele homem, reclamou tanto, que precisaram chamar a polícia para acalma-lo.
c) Da próxima vez, começarei mais cedo e pedirei ajuda.
d) É difícil, fazer bolo sozinho.
e) O gosto, pelo trabalho, vem com a experiência.

VIII. Empregue a vírgula quando necessário e justifique abaixo.

Brasil desperdiça 18 milhões de litros de sangue ao ano por preconceito
Homens gays não podem ser doadores - a menos que passem 12 meses sem sexo
Por Pâmela Carbonari
access_time4 nov 2016, 19h13 - Publicado em 18 maio 2016, 00h00

Se Marcel Proust Alan Turing Andy Warhol Kevin Spacey Mario de Andrade Marco Nanini ou Elton John fossem
doar sangue em um hemocentro brasileiro eles seriam barrados pelo mesmo motivo: manter relações sexuais com
homens. No Brasil homens homossexuais só podem fazer doação sanguínea se passarem um ano sem transar
com outro homem.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01.
02.
03.
A restrição representa um desfalque considerável nos estoques de sangue. Em 2014 apenas 1,8% da
população brasileira doou 3,7 milhões de bolsas. É bastante sangue mas é pouca gente – ideal da ONU é que 3 a
5% da população de uma nação seja doadora. Mas só conseguiríamos chegar nesse ideal de 3% se o número de
brasileiros
que
vão
regularmente
aos
hemocentros
dobrasse.
Ainda
é
pouco.
E tem muita gente que quer engordar essa pequena parcela de voluntários. De acordo com o IBGE 101
milhões de homens vivem no país e do total 10,5 milhões é homo ou bissexual. Levando em consideração que
cada homem pode doar até quatro vezes em um ano com a restrição dessa parcela da população são
desperdiçados 18,9 milhões de litros de sangue por ano.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
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IX. Empregue vírgula no texto. (Não é necessário justificar)

Por que o gelo dos polos é doce se a água dos oceanos é salgada?
Por Oráculo access_time14 jun 2017, 18h27 –
Publicado em 14 jun 2017, 18h25

Nem todo gelo polar é “doce”.
Existem duas variedades: o gelo doce é formado na superfície pela queda e
compactação dos cristais de neve. Como os cristais são formados na
atmosfera a partir de vapor d’água são livres de sal.
Mas há também um grande montante de água oceânica que congela e
retém sal. São as chamadas banquisas que se formam a partir de -2 oC e
costumam se apresentar como grandes placas de gelo.
Com o passar do tempo inclusive o teor de sal delas diminui.
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Quando usar a vírgula:
1. Enumeração de elementos de mesma função (complementos nominais, objetos diretos, objetos
indiretos, sujeito composto...):
Ex.: O processo seletivo é composto por teste on-line, por dinâmica de grupo e por entrevista.(A. Passiva)
Detesto frutas cítricas, alimentos gordurosos, passeios longos, maridos infiéis.(OD)

X. Empregue a vírgula nas frases.
a) Tivera pai mãe marido dois filhos...”
b) Você João Silvia Margarida serão responsáveis pelas crianças no passeio.
c) Dedique amor ao próximo à família aos amigos à vida.
d) A rua de Paulo de Pedro de João de todos os apóstolos era marcada pelo amor.
e) Ela era amada por mim por você por todos nós.
2. Para isolar o aposto explicativo (usar duas vírgulas):
Ex.: Salvador, a primeira capital do Brasil, será uma das sedes da Copa 2014.
A Ecologia, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem,
adquiriu grande destaque no mundo atual.
XI. Empregue a vírgula nas frases.
a) O presidente eleito João Beliz recebeu atualização sobre o andamento do PAC Programa de
Aceleração do Crescimento na área de transportes.
b) Os dados foram apresentados pela coordenadora-geral do programa Miriam Marinha e pelo ministro
dos Transportes Paulo Araújo.
c) Pelé o rei do futebol fez mais de mil gols.
d) O Sol estrela central do Sistema Solar é estrela de quinta grandeza.
e) Todos os outros corpos do Sistema Solar como planetas planetas-anões asteroides cometas e poeira
bem como todos os satélites associados a estes corpos giram ao seu redor.
3. Para isolar o vocativo (nome que se chama)
Ex.: Eduardo, traga meus documentos até aqui! (vocativo: Eduardo)
Quero ajudar, senhor policial. (vocativo: senhor policial)
Traga-me, dona Teresa, um copo de água.(Vocativo: dona Teresa)
XII. Empregue a vírgula nas frases.
a) Amigos vamos ao cinema hoje?
b) Lindos nada de bagunça no refeitório!
c) Eu disse a você Pedro que tudo estava terminado entre nós.
d) Sem saber de nada Ligia começa a interrogar os deuses!
e) Bruna toma esse copo d’água.
4. Para marcar a supressão do verbo em uma oração:
Ex.: Eu fiz Faculdade de Administração; ele, de Economia.
XIII. Empregue a vírgula nas frases
a) Eu quero ser bailarina; meu irmão escritor.
b) Papai fez promessas; mamãe apostas; eu compras.
c) Gosto de você; ela não.
d) Lá fora muita gente triste.
e) Tenho aulas de manhã; você de tarde.
5. Para separar orações coordenadas (que não apresentem conjunções que as interliguem):
Ex.: Decidiu fazer um curso de MBA fora do país, pesquisou, encontrou o mais adequado para a carreira, fez a
prova de seleção, foi aprovado.
XIV. Empregue a vírgula nas frases.
a) Quero apenas crescer ter amigos ter uma família ter saúde ser feliz.
b) Aquele rapaz realiza as lições de casa estuda muito para as provas ajuda os colegas que têm
dificuldade de aprendizagem.
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c) Ao iniciar a reunião todos se apresentaram começaram a discutir os assuntos pertinentes chegaram a
um consenso muito antes do esperado.
d) Meu filho não quer trabalhar nem estudar nem ser independente.
e) Viveu alegre teve filhos amou-os profundamente.
6. Para isolar certas expressões exemplificativas, corretivas, continuativas, conjunções e
de coesão:
SIGNIFICADO

elementos

GRUPO
em primeiro lugar, acima de tudo, principalmente, primordialmente,
sobretudo

Prioridade, relevância

logo, logo depois, imediatamente, a princípio, posteriormente, em
Tempo
(frequência,
duração, seguida, afinal, agora, atualmente, hoje, frequentemente,
às
vezes,
eventualmente,
por
vezes,
ordem, sucessão, anterioridade, constantemente,
ocasionalmente, sempre tempo, enquanto, quando, antes que, todas
posterioridade)
as vezes que, apenas, já, mal.
Semelhança,
conformidade

igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo,
por analogia,
de
comparação, como se, semelhantemente, bem como,
conformidade com, de acordo com, segundo, conforme, tal qual,
tanto quanto, como,

Condição, hipótese

se, caso, eventualmente

Adição, continuação

além disso, (a)demais, outrossim, ainda mais, ainda por cima, por
outro
lado.
Também as conjunções aditivas: e, nem, não só, mas também, etc.

Dúvida

talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá, quem sabe, é provável,
não é certo, se é que.

Certeza, ênfase

de
certo,
por
certo,
certamente,
indubitavelmente,
inquestionavelmente, sem dúvida, inegavelmente, com toda a
certeza.

Surpresa, imprevisto

inesperadamente, de súbito, de repente,
subitamente, imprevistamente, surpreendentemente.

Ilustração, esclarecimento

por exemplo, isto é, quer dizer, em outras palavras, ou por outra, a
saber, ou seja.

Propósito, intenção, finalidade

com o fim, a fim de, com o propósito de, para que, a fim de que.

Lugar, proximidade, distância

perto de, próximo a ou de, junto a ou de, dentro, fora, mais adiante,
aqui, além, acolá, lá, ali.
E ainda algumas preposições e os pronomes demonstrativos.

Resumo, recapitulação, conclusão

em suma, em síntese, em conclusão, enfim, em resumo, portanto,
assim, dessa forma, dessa maneira, logo, pois.

Causa e consequência, explicação

por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por
causa de, em virtude de, assim, de fato, com efeito, porque,
porquanto, pois, que, já que, uma vez, visto que, como (= porque),
portanto, logo, pois (posposto ao verbo), que (= porque).

Contraste,
ressalva

oposição,

pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos, mas,
restrição, contudo, todavia, entretanto, embora, apesar de, ainda que, mesmo
que, posto que, conquanto, se bem que, por mais que, por menos
que, no entanto.
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XV. Empregue a vírgula nas frases.
a) A violência social é um fato grave ou melhor assustador
b) Pretendo despachar os documentos em breve isto é na próxima semana.
c) Minha irmã por exemplo não come chocolate; você não come entretanto frutas.
d) Faremos boas provas; não garantimos no entanto o primeiro lugar.
07. Antes das conjunções aditivas (nem, não só...mas também), adversativas, alternativas, conclusivas e
explicativas: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, portanto, logo, assim, desse modo,
então, pois, porque..:
Ex.: Sei que você não gosta de estudar quando é feriado, porém será preciso para fazer um bom exame.
Eu olhei para o prédio; não tenha, entretanto, visto nada.
Caberá, portanto, ao Estado, construir pontes e melhorar as ferrovias.
O chefe está bem-humorado, então não há discussão.
Tudo foi entregue ao juiz; desse modo, poderiam continuar os debates acerca do réu.
Venha logo ao trabalho; precisamos, pois, ter longa conversa. (conclusiva)
Venha logo ao trabalho, pois precisamos ter longa conversa. (explicativo).
XVI. Empregue a vírgula nas frases.
a) Não discutimos várias propostas nem analisamos quaisquer soluções.
b) Tens razão contudo controle-se.
c) Deus cura e o médico manda a conta.
d) O país é extremamente rico; o povo porém vive em profunda miséria.
e) Camila era uma menina estudiosa mas principalmente esperta.
08. Antes de locuções adversativas como "e sim", "e não". Entretanto, não se devem isolar essas
locuções adversativas com vírgula. Usa-se somente uma, precedendo-as. Com a locução “mas sim”, podese isolar a palavra “sim” entre vírgulas:
Ex.: Ele comprou um DVD, e não um CD.
Ele não fez as tarefas de que foi incumbido, e sim as que ele quis.
Jane não quer obediência, mas, sim, respeito.
Jane não quer obediência, mas sim respeito.
XVII. Empregue a vírgula nas frases.
a) Não era um caso de ódio e sim de amor
b) É preciso agir e não só criticar.
c) Eu não quero consolo e sim ajuda.
d) Não aja com imprudência e sim com moderação.
e) Você não deseja violência mas sim a paz.
09. Para separar datas, lugar, endereço e o número:
Ex.: Belo Horizonte, 13 de novembro de 2008./ Rua da Alegria, nº 30.
XVIII. Empregue a vírgula nas frases.
a) Vitória 19 de junho de 2017.
b) Avenida Pai João 46 Conceição da Barra - Espírito Santo.
c) Rua Francisco Monteiro Campos s/n.
d) Belo Horizonte 02 de julho de 2000.
e) Rua Pedro Saia 204 apto 401Jardim Camburi.
10 - Antes de “e”, igual a “mas”, quando as orações apresentarem sujeitos diferentes ou quando o “e”
se repetir:
Ex.: Fez-se o céu, e a terra, e o mar./ João escreveu uma carta, e José arrumou a cama.
Foi embora, e não voltou.
XIX. Empregue a vírgula nas frases.
a) Educação melhora e nível continua baixo no Brasil mostra IDEB.
b) "Falta-lhe o solo aos pés: recua e corre vacila e grita luta e ensanguenta e rola e tomba e se
espedaça e morre." (Olavo Bilac)
c) Querem ter dinheiro mas não trabalham.
d) As ondas vão e vêm e vão e são como o tempo. (Sereia – Lulu Santos)
e) Tentei chegar mais cedo e não consegui.
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11. Antes de gerúndio (forma nominal terminada em “ndo”) equivalendo a “e” – “e isso”:
Ex.: O rapaz foi para a casa do amigo, passando pelo centro da cidade.
Confira neste post a explicação da professora Maria Tereza Piacentini, responsável pelo conteúdo do site Língua
Brasil e autora do livro Manual da boa escrita: vírgula, crase, palavras compostas.
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XX. Empregue a vírgula nas frases.
a) O plano veio para estabilizar a economia acabando com a inflação.
b) Encontramos a menina pedindo comida na rua.
c) Produto largamente utilizado nas décadas de 70 e 80 durante os anos 90 o VM perdeu sua exclusiva
característica dando lugar às novas tecnologias que hoje se encontram à disposição.
d) Recomendou que continuassem com essa educação mantendo-se laboriosos honestos e dignos.
e) Tibaldeschi residiu em SC de 1924 a 1940 dedicando-se ao ensino da língua e à inspeção escolar.
XXI. Empregue vírgula no texto. (Não é necessário justificar)
‘Prep é uma peça de quebra-cabeça na prevenção contra o HIV’
'Estúdio VEJA' discute a chegada e o uso do medicamente preventivo
A Prep é a profilaxia pré-exposição ao HIV um remédio que previne a contaminação pelo vírus
da Aids desde que tomado com regularidade e acompanhamento médico. Descoberto a cerca de uma década os
estudos já foram concluídos no Brasil e a distribuição pelo Sistema Único de Saúde (SUS) já está autorizada
embora ainda não tenha começado. Saiba mais sobre a estratégia de prevenção no ‘Estúdio VEJA’.
XXII. Empregue vírgula no texto. (Não é necessário justificar)
SUS oferecerá remédio que pode prevenir a aids
Mais conhecido como Truvada - seu nome comercial - o medicamento diminui as
chances de contaminação pelo vírus da Aids quando tomado continuamente.
Por Da Redação / access_time20 jul 2016, 11h10
O Truvada é comercializado desde 2004 para combater o HIV. Há pouco tempo
começou a ser vendido como droga capaz de impedir a infecção em pessoas
saudáveis (Divulgação/VEJA/VEJA)
O Ministério da Saúde anunciou na terça-feira 19 que pretende incluir na lista de
medicamentos gratuitos do Sistema Único de Saúde (SUS) até o fim do ano o remédio que pode prevenir a
infecção pelo HIV. A informação foi dada pela diretora do Departamento de DST Aids e Hepatites Virais do
ministério Adele Benzaken durante a 21ª Conferência Internacional de Aids na África do Sul e confirmada pelo
órgão federal.
XXIII. Exercícios objetivos de verificação.
01. Assinale a sequência que indica as frases corretamente pontuadas:
I. A criança impaciente espera no consultório médico.
II. A criança, impaciente, espera no consultório médico.
III. A criança, impaciente espera, no consultório médico.
IV. Impaciente, a criança espera no consultório médico.
V. A criança espera impaciente, no consultório médico.
a) III e IV.

b) I, III e IV.

c) I, II e IV.

d) II e IV.

e) I e II

02. Assinale a justificativa correta quanto ao uso da vírgula na frase abaixo: "Os filhos vão para a guerra, e
as mães choram."
a) A vírgula serve para separar orações coordenadas assindéticas.
b) A vírgula serve para separar adjunto adverbial deslocado.
c) A vírgula serve para indicar zeugma.
d) A vírgula serve para indicar a troca de sujeito.
e) A vírgula serve para isolar o vocativo.
03. Marque a frase em que a vírgula foi empregada de maneira correta.
a) Meu amor que, saudade.
b) Ele te ama muito, ou seja, pode te pedir em casamento a qualquer momento.
c) Anna a sua avó precisa de sua ajuda em sua casa.
d) Seu tio avô Michael Russo lutou na guerra.
e) Seu pai vai mesmo, para os EUA?
04. Marque a frase em que a vírgula foi usada para isolar o adjunto adverbial.
a) No Brasil, os jovens são mais calmos.
b) Ó Anna Bee, venha jantar.
c) Não te amo, mas também não te odeio.
d) Cale a boca, Rafael.
e) Ele te pedirá em namoro, segundo Anna.
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05. Marque a alternativa em que o uso da vírgula é facultativo.
a) Infelizmente, sua filha ficou de recuperação.
b) Anna, você perdeu a fome?
c) Ele te ama, pois você é linda.
d) De acordo com a NASA, os E.T.S existem.
e) Não te odeio, mas também não te adoro.
06. Marque a frase em que não deveria ter sido utilizada a vírgula.
a) As crianças choram, pois suas mães viajaram.
b) Nos EUA, as escolas públicas são muito boas.
c) Na dúvida, não ultrapasse.
d) Os filhos vão para a guerra, e as mães choram.
e) Victor, você não deveria ter feito isso.
07. Marque a alternativa que possui a justificativa correta para o uso da vírgula na frase abaixo: "Comprei
lápis, caneta e borracha"
a) A vírgula serve para separar termos de uma enumeração.
b) A vírgula serve para isolar aposto.
c) A vírgula serve para isolar vocativo.
d) A vírgula serve para isolar intercalações.
e) A vírgula serve para isolar adjunto adverbial.
08. "Senhora, não pode entrar naquela sala, é só para funcionários". A vírgula aqui é empregada
evidenciar dois casos. Assinale a alternativa que corresponde a esses casos:
a) As duas vírgulas vem para introduzir uma frase de valor explicativo.
b) A primeira vírgula vem para evidenciar o aposto e a segunda vem para chamar atenção para
explicação, nenhuma sendo obrigatória.
c) A primeira vírgula vem para dar uma pausa necessária no início da frase e a segunda vem
introduzir uma frase que evidencia o motivo de não poder entrar na sala.
d) A primeira vírgula vem para isolar o vocativo e a segunda vem para introduzir uma frase
evidencia o motivo de não poder entrar na sala.

para

uma
para
que

09. Quanto às orações coordenadas, é correto afirmar que:
a) Sempre pedirão vírgula para separá-las.
b) Sempre pedirão vírgula para separá-las, exceto quando estiverem ligadas pela conjunção "e".
c) Não devem ser separadas nem por vírgulas, exceto quando estiverem ligadas pela conjunção "e".
d) Não devem ser separadas por vírgulas, mas somente pelas conjunções.
e) Só aceitam vírgulas em orações unidas por conjunções adversativas.
10. Assinale a frase incorreta quanto ao uso da vírgula.
a) No Brasil, muitos adolescentes praticam esportes.
b) É necessário, que as pessoas se conscientizem de que devem jogar lixo no lixo.
c) Infelizmente, ela não tirou uma boa nota no teste de matemática.
d) Ana, venha jantar.
e) Vovó, eu estava com muita saudade.
XXIV. Pontue as frases corretamente.
01. Tudo se acertará creio eu muito em breve.
02. Ao chegar a casa percebi sua apreensão.
03. Ao iniciar a reunião todos se apresentaram começaram a discutir os assuntos pertinentes e chegaram a um
consenso muito antes do esperado.
04. Sinto-me honrada com suas desculpas porém nossa amizade não será mais a mesma.
05. A violência social é um fato grave ou melhor assustador.
06. Luís de Camões poeta português escreveu poemas sobre os descobrimentos portugueses.
07. Não me sinto preparada para esta viagem pois tive que decidir rapidamente.
08. A aluna preparou-se para as olimpíadas de Matemática logo obteve a primeira colocação.
09. Pretendo despachar os documentos em breve isto é na próxima semana.
10. Precisava urgentemente se decidir ou somente trabalhava ou estudava.
11. Naqueles tempos havia uma maior interação entre as pessoas.
12. Aguardamos ansiosos disseram os alunos pela entrega dos resultados.
13. Aos insensíveis por que não ignorá-los?
14. Sem que ninguém esperasse repentinamente ela apareceu.
15. Grande parte dos alunos estava trajada de Country; Lili de caipira.
16. Santos Dumont que é considerado o pai da aviação foi o inventor do 14 Bis.
17. Aos domingos reuniam-se todos os filhos genros noras netos e bisnetos para uma agradável confraternização
familiar.
18. Caso queira conversar comigo avise-me.
19. Tudo se acertará creio eu muito em breve.
20. Nina traga seu certificado para mim assim que puder.
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XXV. Marque apenas uma alternativa.
01. Escolha a alternativa em que a oração está pontuada adequadamente:
a) Os amigos conversando sobre futebol lembraram-se de Marcos o melhor jogador que já conheceram.
b) Os amigos, conversando sobre futebol, lembraram-se de Marcos, o melhor jogador que já conheceram.
c) Os amigos conversando sobre futebol, lembraram-se de Marcos o melhor jogador que já conheceram.
d) Os amigos conversando sobre futebol lembraram-se, de Marcos, o melhor jogador que já conheceram.
02. Indique a opção em que o emprego da(s) vírgula(s) obedece à norma culta:
a) A mais ambiciosa empreitada para conhecer a biodiversidade dos oceanos,
Marinha, que reúne 1.700 cientistas de 75 países, e deve estar concluído em 2010.
b) A mais ambiciosa empreitada para conhecer a biodiversidade dos oceanos
Marinha que reúne, 1.700 cientistas de 75 países, e deve estar concluído em 2010.
c) A mais ambiciosa empreitada para conhecer a biodiversidade dos oceanos
Marinha, que reúne 1.700 cientistas de 75 países e deve estar concluído em 2010.
d) A mais ambiciosa empreitada, para conhecer a biodiversidade dos oceanos
Marinha que reúne 1.700 cientistas de 75 países, e deve estar concluído em 2010.

é o Censo da Vida
é o Censo da Vida
é o Censo da Vida
é o Censo da Vida

03. No período "Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba." as vírgulas
separam orações coordenadas assindéticas.
Nas alternativas, há uma em que a justificativa da vírgula não está correta. Assinale-a.
a) "Em todos os agrupamentos humanos é indispensável comunicar pensamentos e emoções; a
comunicação é, portanto, a principal função da linguagem." Usou-se a vírgula para separar uma
conjunção conclusiva deslocada; usou-se, em consequência, o ponto-e-vírgula para separar as
orações.
b) "Longe da pátria, sob um céu diverso, chorei saudades do meu lar querido." Usaram-se as vírgulas
para separar um aposto explicativo.
c) O aperfeiçoamento das relações humanas, a sua crescente complexidade, o progresso e a civilização
exigiram da linguagem a flexibilidade de moldar-se às novas necessidades. As vírgulas separam
termos coordenados, isto é, de mesma função sintática.
d) "Andrada, arranca esse pendão dos ares! Colombo, fecha as portas dos teus mares". Ambas as
vírgulas separam vocativos.
04. Na frase “Venha para casa, Joana, por favor.”, as vírgulas foram empregadas para:
a. separar o vocativo
b. separar o aposto
c. indicar a elipse de um termo d. separar o adjunto adverbial
Leia o seguinte trecho atentamente:
"O Brasil está entre os 24 países (1) que dão as mesmas oportunidades de educação a ambos os sexos
(2) segundo um relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Fórum Econômico Mundial (FEM).
O país também está entre os 36 países que promovem políticas de saúde (3) que beneficiam igualmente homens
e mulheres. Apesar disso (4) o Brasil está apenas em 73º lugar no ranking (5) que mede a igualdade entre os
sexos.
Segundo o relatório do FEM (6) as brasileiras ainda têm pouca participação e oportunidade na economia
do país (7) em comparação com os homens.
Mas é no campo político (8) que o Brasil tem o seu pior desempenho: é o 110º do mundo (9) em uma lista
de 130 países. De acordo com o FEM (10) há pouca participação das mulheres em relação aos homens no
Congresso e no Executivo."
(Adaptado da Folha de S. Paulo – 12/11/08)

05. Os números que devem ser substituídos por vírgulas são:
a. 1, 2, 4, 6 e 10 b. 2, 4, 6, 7 e 10 c. 2, 4, 6, 8 e 10 d. 2, 3, 5, 6 e 10
06. Escolha a alternativa que explica o uso da vírgula na seguinte frase:
"Pilatos, o que lavou as mãos, queria livrar-se da culpa pela morte de Jesus."
a. para isolar o vocativo
b. para separar a locução adjetiva explicativa
c. para isolar a oração intercalada
d. para isolar o aposto
07. No trecho de José de Alencar "A brisa, roçando as grimpas da floresta, traz um débil sussurro ..", o
uso da vírgula deu-se:
a. para isolar o aposto
b. para separar a inversão dos adjuntos adverbiais
c. para separar a oração intercalada
d. para separar a oração reduzida de gerúndio
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08. Indique a oração na qual o emprego da vírgula é incorreto:
a. O professor, com bons argumentos, dirimiu as dúvidas.
b. Todos os candidatos inscritos, erraram a questão.
c. Inexistem, portanto, quaisquer dúvidas.
d. Por todo o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo procedente a ação.
09. Assinale o período em que NÃO há erro quanto ao emprego da vírgula:
a. O pentacampeão mundial de Fórmula I, assegurou que não teme morrer nas pistas.
b. Mesmo que os americanos obtenham vitória rápida, será importante, a retomada das negociações.
c. Ouvi as batidas do meu coração, mas, de repente, tudo ficou bem mais escuro.
d. Segundo levantamento da empresa, o número de visitantes do exterior, registrou queda expressiva
no ano passado.
10. "Os textos são bons e entre outras coisas demonstram que há criatividade". Na frase cabem, no
máximo:
a. 3 vírgulas
b. nenhum vírgula
c. 2 vírgulas
d. 1 vírgula
11. Marque a alternativa que corresponde ao uso correto da vírgula neste texto:
"Marta queria comprar biscoitos mas não encontrou nenhum no mercado. Resolveu levar
chocolates balas e sorvetes para saciar sua vontade de doces mas também não os encontrou."
a) Marta queria comprar biscoitos, mas não encontrou nenhum no mercado. Resolveu levar chocolates
balas e sorvetes para saciar sua vontade de doces, mas também não encontrou.
b) Marta queria comprar biscoitos, mas não encontrou nenhum no mercado. Resolveu levar chocolates
balas e sorvetes, para saciar sua vontade de doces, mas também não encontrou.
c) Marta queria comprar biscoitos, mas não encontrou nenhum no mercado. Resolveu levar chocolates,
balas e sorvetes, para saciar sua vontade de doces, mas também não encontrou.
d) Nenhuma das alternativas. O exemplo está correto.
12. "Ontem vesti duas blusas, duas calças, uma meia grossa, cachecol e gorro".
Nesta frase, utilizou-se a vírgula, porque:
a) Na oração existem termos com a mesma função sintática (na frase, substantivos).
b) Porque é necessário uma pausa para respirar.
c) Separamos por vírgula os elementos que possuem número (na frase, "duas" blusas, "duas" calças, “uma” meia).
d) Todos os termos são apostos, pedindo vírgula obrigatória.
13. "Moça, fugindo da lei, ficará pior". A vírgula aqui é empregada para evidenciar dois casos.
Assinale a alternativa que corresponde a estes casos:
a) As duas vírgulas vêm para introduzir uma frase de valor explicativo.
b) A primeira vírgula evidencia o aposto e a segunda determina o futuro do presente.
c) A primeira vírgula dá uma pausa necessária no início da frase e a segunda introduz uma consequência.
d) A primeira vírgula isola o vocativo e a segunda introduz reduzida de gerúndio.
e) As duas vírgulas não são essenciais e, por isso, podem ser retiradas sem prejuízos ao texto.

14. Indique a alternativa em que, ao se retirar as vírgulas, o sentido da frase não sofrerá alteração:
a) Marta caminhava pela rua, calma.
b) Aquele garoto, revoltado, não parava de reclamar com a secretária.
c) Maria, Gabriela e Joana foram ao shopping.
d) Os técnicos virão amanhã, e o problema será solucionado.
e) Oi, terminou a festa?
15. Pegando-se a frase "Aquele garoto, revoltado, não parava de reclamar com a secretária" e retirando-se
a vírgula, obtém-se "Aquele garoto revoltado não parava de reclamar com a secretária".
Qual mudança de sentido ocorre quando se retira a vírgula?
a) A mudança ocorre através da falta de pausa que nos faz entender que o garoto está revoltado.
b) A mudança ocorre através do novo sentido que a frase ganha: com vírgula, entendemos que é um
garoto que está revoltado; sem vírgula, pensamos que o garoto é uma pessoa revoltada.
c) Não há mudança de sentido. A frase continua a mesma.
d) A mudança traz uma frase que não atende às regras gramaticais, pois precisamos ter pelo menos
uma vírgula nas frases.
14
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16. Em qual alternativa a vírgula foi empregada corretamente?
a) Vamos usar o computador, assim que você formata-lo. b) A chuva estava tão forte, que inundou a rua.
c) Quando era menino, ouvia muitas histórias.
d) Estava lá naquela terra, isto é no país dele.
e) Vitória, 18 de junho, de 2017.
17. Na frase "Zé, o garçom daquele bar da esquina, demitiu- se " tem-se aposto. Em relação a esse termo:
a) A vírgula não deve ser utilizada.
b) O emprego da vírgula é feito para isolar e dar uma pausa no texto escrito, mas seu emprego não é obrigatório.
c) O emprego da vírgula é obrigatório para separar a explicação que o aposto traz, ainda que seja um acessório.
d) O emprego da vírgula é opcional, mas quando é usada, vem para separar os nomes introduzidos pelo vocativo.
e) Só é acompanhado de vírgula com o pronome “que”.
18. Termo que modifica adjetivo, verbos e advérbios, o adjunto adverbial vem para indicar uma
circunstância. Em alguns casos a vírgula vem para isolar esse termo.
Marque a alternativa em que ocorre, de modo adequado, esse isolamento.
a) De manhã, encontrei alguns amigos na academia.
b) Encontrei alguns amigos na academia, hoje de manhã.
c) A maioria dos meus amigos viaja, durante as férias.
d) Encontrei hoje, alguns, de manhã amigos.
e) Nunca saio, sozinha.
19. Em qual alternativa, numa das orações, a vírgula NÃO pode ser empregada.
a) "Aquelas pessoas que devem ao banco não podem mais pedir empréstimos."
"Ontem à noite ela me disse que seríamos demitidos".
b) "Pedrão, doutor há vinte anos naquele hospital quer um aumento."
"O Maracanã o qual é o estádio mais famoso foi reformado"
c) "Nós comunicamos a decisão do chefe"
"A chuva estava tão forte que inundou a rua"
d) "Aquelas pessoas que devem ao banco não podem mais pedir empréstimos"
"A chuva estava tão forte que inundou a rua".
20. Qual destas frases está correta?
a) Ela me disse hoje de manhã que o professor não viria.
b) Minha empregada foi para a Cidade Maravilhosa, isto é, o Rio de Janeiro.
c) Aquele homem reclamou tanto que, precisaram chamar a polícia para acalmá-lo.
d) Da próxima vez, começarei mais cedo, e pedirei ajuda, pois é difícil, fazer sozinho.

GABARITO
I. Agora é a sua vez! – Por quais razões as vírgulas foram empregadas abaixo?
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01. antes de conjunção adversativa;
02. intercalação de oração subordinada reduzida de particípio;
03. antes do aposto;
04. antes de oração subordinada adjetiva explicativa, ou seja, antes do aposto explicativo;
05. marcar deslocamento de oração subordinada adverbial final (finalidade);
06. antes de oração subordinada adjetiva explicativa, ou seja, antes do aposto explicativo;
07. intercalar circunstância adverbial de lugar.

Razões para as vírgulas serem empregadas:
08. antes do aposto;
09. antes de conjunção adversativa;
10. antes de oração subordinada adjetiva explicativa, ou seja, antes do aposto explicativo;
11. intercalar circunstância adverbial de lugar;
12. antes de oração subordinada adverbial concessiva (facultativo – oração no lugar certo);
13. separar termos de mesma função.

Razões para as vírgulas serem empregadas:
14. intercalar circunstância adverbial de tempo;
15. intercalar expressão exemplificativa;
15
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16. intercalar expressão elucidativa;
17. antes de conjunção coordenada alternativa.

Razões para as vírgulas serem empregadas:
18. marcar deslocamento de oração subordinada adverbial final (finalidade);
19. intercalar elemento de coesão;
20. marcar deslocamento de oração subordinada adverbial temporal;
21. antes de oração subordinada adjetiva explicativa, ou seja, antes do aposto explicativo;

Razões para as vírgulas serem empregadas:
22. intercalar elemento de coesão;
23. intercalar oração subordinada adverbial de valor concessivo;
24. antes de oração coordenada/ conjunção explicativa.
II. A nova cara da sífilis
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01. marcar deslocamento do predicativo;
02. antes de oração coordenada/ conjunção adversativa;
03. marcar deslocamento de oração subordinada adverbial temporal;
04. antes de oração coordenada/ conjunção adversativa;
05. antes de expressão exemplificativa;
06. marcar deslocamento de elemento de coesão = “então”;
07. intercalar oração subordinada adverbial temporal;
08. marcar elemento da oralidade em interrogativa direta;
09. marcar elemento de coesão e advérbio de negação;
10. intercalar circunstância adverbial temporal;
11. separar elementos iguais.
III. Coloque vírgulas no texto abaixo e justifique o emprego delas no espaço enumerado seguinte.
História - A sedução assassina
John Hinckley não tinha as ideias no lugar. Especialistas,1 até hoje,1 não chegaram a um consenso sobre
seu diagnóstico,2 mas suas atitudes se encaixavam na erotomania,3 o desejo sexual e romântico obsessivo por
e
a
certeza
de
que
esse
desejo
é
correspondido.
alguém
inacessível,4
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01. intercalar circunstância adverbial temporal;
02. antes de conjunção coordenada adversativa (mas);
03. antes do aposto;
04. antes de “e” com sujeitos oracionais diferentes.
Tudo começou quando Hinckley assistiu Taxi Driver,1 filme estrelado por Robert De Niro. Jodie Foster,2
com apenas 14 anos,2 interpretava uma prostituta menor de idade.
Hinckley ficou obcecado pela atriz. Quando ela foi fazer faculdade em Yale,3 ele caminhava perto do campus –
e chegou a ligar para ela várias vezes. Mas,4 já que ela não pareceu se interessar muito por ele,4 surgiu sua
grande eureka. Jodie só se atrairia por alguém em pé de igualdade. Então,5 Hinckley resolveu entrar para a
história. Como? Assassinando o presidente dos EUA,6 é claro.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01. antes do aposto;
02. antes do aposto;
03. marcar deslocamento da oração subordinada adverbial temporal (quando);
04. intercalar oração subordinada adverbial causal (já que...);
05. isolar elemento de coesão;
06. marcar deslocamento da oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio.
Ele tentou com Jimmy Carter,1 mas foi detido. Finalmente chegou às vias de fato em 1981,2 atirando em
Ronald Reagan,3 recém eleito. Deu errado: Reagan sobreviveu,4 Hinckley foi preso e internado por mais de 30
anos,5 ainda que tenha sido julgado inocente por insanidade. Mesmo no hospital psiquiátrico,6 ele conseguiu
contrabandear material sobre sua paixão.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01. antes de conjunção coordenada adversativa (mas);
02. antes do gerúndio = “e atirou”;
16
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03. antes do aposto;
04. separar orações coordenadas assindéticas (sem conjunção);
05. antes de oração subordinada adverbial concessiva (facultativo – oração no lugar certo);
06. marcar deslocamento da oração subordinada adverbial concessiva (Mesmo que estivesse...).
Com tudo isso,1 Hinckley ainda ficou decepcionado pela falta de reciprocidade de Jodie depois do que ele
chamou de “maior demonstração de amor da história do mundo”. Nem que Hinckley fosse são e equilibrado ia
adiantar: anos depois,2 Jodie Foster assumiu que é lésbica.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01. isolar expressão de valor concessivo (coesão);
02. isolar circunstância adverbial temporal.

IV. Explique a diferença entre as frases abaixo:
01. Na primeira oração (A), observa-se uma afirmativa, na qual alguém aponta o juiz como corrupto. O termo
destacado é o sujeito da oração.
Na segunda (B), há um diálogo e o juiz – o termo destacado – é o vocativo, ou seja, o nome que se chama.
Alguém é apresentado a ele.
V. B

VI. A

VII. C

VIII. Empregue a vírgula quando necessário e justifique nos espaços abaixo.
Brasil desperdiça 18 milhões de litros de sangue ao ano por preconceito
Homens gays não podem ser doadores - a menos que passem 12 meses sem sexo
Se Marcel Proust,1 Alan Turing,1 Andy Warhol,1 Kevin Spacey,1 Mario de Andrade,1 Marco Nanini ou Elton John
fossem doar sangue em um hemocentro brasileiro,2 eles seriam barrados pelo mesmo motivo: manter relações
sexuais com homens. No Brasil,3 homens homossexuais só podem fazer doação sanguínea se passarem um ano
sem transar com outro homem.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01. separar elementos de mesma função;
02. marcar deslocamento da oração subordinada adverbial condicional (Se...);
03. isolar circunstância adverbial de lugar.
A restrição representa um desfalque considerável nos estoques de sangue. Em 2014,1 apenas 1,8% da
população brasileira doou 3,7 milhões de bolsas. É bastante sangue,2 mas é pouca gente – ideal da ONU é que 3
a 5% da população de uma nação seja doadora. Mas,3 só conseguiríamos chegar nesse ideal de 3%,3 se o
número de brasileiros que vão regularmente aos hemocentros dobrasse. Ainda é pouco.
E tem muita gente que quer engordar essa pequena parcela de voluntários. De acordo com o IBGE,4 101 milhões
de homens vivem no país e,5 do total,5 10,5 milhões é homo ou bissexual. Levando em consideração que cada
homem pode doar até quatro vezes em um ano,6 com a restrição dessa parcela da população,7 são desperdiçados
18,9 milhões de litros de sangue por ano.
Razões para as vírgulas serem empregadas:
01. isolar adjunto adverbial de tempo;
02. antes de conjunção coordenada adversativa (mas);
03. intercalar oração reduzida de infinitivo;
04. isolar termos de valor conformativo;
05. isolar expressão continuativa;
06. separar oração reduzida de gerúndio;
07. isolar oração de valor restritivo.

IX. Empregue vírgula no texto. (Não é necessário justificar)
Por que o gelo dos polos é doce se a água dos oceanos é salgada?
Nem todo gelo polar é “doce”.
Existem duas variedades: o gelo doce é formado na superfície pela queda e compactação dos cristais de neve.
Como os cristais são formados na atmosfera, a partir de vapor d’água, são livres de sal.
Mas há também um grande montante de água oceânica que congela e retém sal. São as chamadas banquisas,
que se formam a partir de -2 oC e costumam se apresentar como grandes placas de gelo.
Com o passar do tempo, inclusive, o teor de sal delas diminui.
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X. Empregue a vírgula nas frases.
a) Tivera pai, mãe, marido, dois filhos.
b) Você, João, Silvia, Margarida serão responsáveis pelas crianças no passeio.
c) Dedique amor ao próximo, à família, aos amigos à vida.
d) A rua de Paulo, de Pedro, de João, de todos os apóstolos era marcada pelo amor.
e) Ela era amada por mim, por você, por todos nós.

XI. Empregue a vírgula nas frases.
a) O presidente eleito, João Beliz, recebeu atualização sobre o andamento do PAC, Programa de
Aceleração do Crescimento, na área de transportes.
b) Os dados foram apresentados pela coordenadora-geral do programa, Miriam Marinha, e pelo ministro
dos Transportes, Paulo Araújo.
c) Pelé, o rei do futebol, fez mais de mil gols.
d) O Sol, estrela central do Sistema Solar, é estrela de quinta grandeza.
e) Todos os outros corpos do Sistema Solar como planetas, planetas-anões, asteroides, cometas e poeira,
bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor.
XII. Empregue a vírgula nas frases.
a) Amigos, vamos ao cinema hoje?
b) Lindos, nada de bagunça no refeitório!
c) Eu disse a você, Pedro, que tudo estava terminado entre nós.
d) Sem saber de nada, Ligia começa a interrogar os deuses!
e) Bruna, toma esse copo d’água.
XIII. Empregue a vírgula nas frases
a) Eu quero ser bailarina; meu irmão, escritor. (quer ser)
b) Papai fez promessas; mamãe, apostas; eu, compras. (mamãe faz/ eu faço)
c) Gosto de você; ela, não. (não gosta de você)
d) Lá fora, muita gente triste.(há/ havia)
e) Tenho aulas de manhã; você, de tarde. (tem/ terá)
XIV. Empregue a vírgula nas frases.
a) Quero apenas crescer, ter amigos, ter uma família, ter saúde, ser feliz.
b) Aquele rapaz realiza as lições de casa, estuda muito para as provas, ajuda os colegas que têm
dificuldade de aprendizagem.
c) Ao iniciar a reunião, todos se apresentaram, começaram a discutir os assuntos pertinentes, chegaram a
um consenso muito antes do esperado.
d) Meu filho não quer trabalhar, nem estudar, nem ser independente.
e) Viveu alegre, teve filhos, amou-os profundamente.
XV. Empregue a vírgula nas frases.
a) A violência social é um fato grave ou melhor assustador
b) Pretendo despachar os documentos em breve isto é na próxima semana.
c) Minha irmã, por exemplo, não come chocolate; você não come, entretanto, frutas.
d) Faremos boas provas; não garantimos no entanto o primeiro lugar.
XVI. Empregue a vírgula nas frases.
a) Não discutimos várias propostas nem analisamos quaisquer soluções.(aditiva)
b) Tens razão, contudo controle-se.(adversativa)
c) Deus cura, e o médico manda a conta.(=mas - adversativa)
d) O país é extremamente rico; o povo, porém, vive em profunda miséria. (adversativa)
e) Camila era uma menina estudiosa, mas principalmente esperta. (= e - aditiva)
XVII. Empregue a vírgula nas frases.
a) Não era um caso de ódio, e sim de amor.
c) Eu não quero consolo, e sim ajuda.
e) Você não deseja violência, mas, sim, a paz.

b) É preciso agir, e não só criticar.
d) Não aja com imprudência, e sim com moderação.

XVIII. Empregue a vírgula nas frases.
a) Vitória, 19 de junho de 2017.
b) Avenida Pai João, 46, Conceição da Barra - Espírito Santo.
c) Rua Francisco Monteiro Campos, s/n.
d) Belo Horizonte, 02 de julho de 2000.
e) Rua Pedro Saia, 204, apto 401, Jardim Camburi.
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XIX. Empregue a vírgula nas frases.
a) Educação melhora, e nível continua baixo no Brasil, mostra IDEB.
b) "Falta-lhe o solo aos pés: recua e corre, vacila e grita, luta e ensanguenta, e rola, e tomba, e se
espedaça, e morre." (Bilac)
c) Querem ter dinheiro, mas não trabalham.
d) As ondas vão e vêm, e vão, e são como o tempo. (Sereia
– Lulu Santos)
e) Tentei chegar mais cedo, e não consegui.
XX. Empregue a vírgula nas frases.
a) O plano veio para estabilizar a economia, acabando com a inflação.
b) Encontramos a menina pedindo comida na rua.
c) Produto largamente utilizado nas décadas de 70 e 80, durante os anos 90 o VM perdeu sua exclusiva
característica, dando lugar às novas tecnologias que hoje se encontram à disposição.
d) Recomendou que continuassem com essa educação, mantendo-se laboriosos, honestos e dignos.
e) Tibaldeschi residiu em SC de 1924 a 1940, dedicando-se ao ensino da língua e à inspeção escolar.
XXI. Empregue vírgula no texto. (Não é necessário justificar)
‘Prep é uma peça de quebra-cabeça na prevenção contra o HIV’
'Estúdio VEJA' discute a chegada e o uso do medicamente preventivo access_time16 jun 2017, 19h01
A Prep é a profilaxia pré-exposição ao HIV, um remédio que previne a contaminação pelo vírus da Aids desde
que tomado com regularidade e acompanhamento médico. Descoberto a cerca de uma década, os estudos já
foram concluídos no Brasil e a distribuição pelo Sistema Único de Saúde (SUS) já está autorizada, embora
ainda não tenha começado. Saiba mais sobre a estratégia de prevenção no ‘Estúdio VEJA’.
XXII. Empregue vírgula no texto. (Não é necessário justificar)
SUS oferecerá remédio que pode prevenir a aids
Mais conhecido como Truvada - seu nome comercial -, o medicamento diminui as chances de contaminação
pelo vírus da Aids quando tomado continuamente. (Da Redação / access_time20 jul 2016, 11h10)
O Truvada é comercializado desde 2004 para combater o HIV. Há pouco tempo começou a ser
vendido como droga capaz de impedir a infecção em pessoas saudáveis (Divulgação/VEJA/VEJA)
O Ministério da Saúde anunciou na terça-feira, 19, que pretende incluir na lista de medicamentos gratuitos do
Sistema Único de Saúde (SUS), até o fim do ano, o remédio que pode prevenir a infecção pelo HIV. A
informação foi dada pela diretora do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do ministério, Adele
Benzaken, durante a 21ª Conferência Internacional de Aids, na África do Sul, e confirmada pelo órgão federal.
XXIII. Exercícios objetivos de verificação.
01. D / 02. D / 03. B / 04. A / 05. A ( Só se emprega quando se quer enfatizar) / 06. C ( Em orações restritivas, a
vírgula é dispensada). / 07. A / 08. D / 09. B / 10. B
XXIV. Pontue as frases corretamente.
01. Tudo se acertará, creio eu, muito em breve.
02. Ao chegar a casa, percebi sua apreensão.
03. Ao iniciar a reunião, todos se apresentaram, começaram a discutir os assuntos pertinentes e chegaram a
um consenso muito antes do esperado.
04. Sinto-me honrada com suas desculpas, porém nossa amizade não será mais a mesma.
05. A violência social é um fato grave, ou melhor, assustador.
06. Luís de Camões, poeta português, escreveu poemas sobre os descobrimentos portugueses.
07. Não me sinto preparada para esta viagem, pois tive que decidir rapidamente.
08. A aluna preparou-se para as olimpíadas de Matemática, logo obteve a primeira colocação.
09. Pretendo despachar os documentos em breve, isto é, na próxima semana.
10. Precisava urgentemente se decidir, ou somente trabalhava, ou estudava.
11. Naqueles tempos, havia uma maior interação entre as pessoas.
12. Aguardamos ansiosos, disseram os alunos, pela entrega dos resultados.
13. Aos insensíveis|, por que não ignorá-los?
14. Sem que ninguém esperasse, repentinamente, ela apareceu.
15. Grande parte dos alunos estava trajada de Country; Lili, de caipira.
16. Santos Dumont, que é considerado o pai da aviação, foi o inventor do 14 Bis.
17. Aos domingos, reuniam-se todos os filhos, genros, noras, netos e bisnetos para uma agradável
confraternização familiar.
18. Caso queira conversar comigo, avise-me.
19. Tudo se acertará, creio eu, muito em breve.
20. Nina, traga seu certificado para mim assim que puder.
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XXV. Exercícios.
01. B/02. C/ 03. B/ 04. A/ 05. B/ 06. D/ 07. D/ 08. B / 09. C/ 10. C/ 11. C/ 12. A/ 13. D/ 14. D/ 15. B/ 16. C/ 17. C
18. A/19. C (Não se separa sujeito do verbo, nem o verbo de seu complemento)/ 20. B
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