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APRIMORAMENTO DA SUA REDAÇÃO 
 

EMPREGO DA VÍRGULA 
 
Sobre a Vírgula 
  
Vírgula pode ser uma pausa...  

            ou não.  
Não, espere. 
Não espere. 
 
Ela pode sumir com seu dinheiro. 
23,4. 
2,34. 
 
Pode ser autoritária. 
Aceito, obrigado. 
Aceito obrigado. 
 
Pode criar heróis. 
Isso só, ele resolve. 
Isso só ele resolve. 
 

ABI: Associação Brasileira de Imprensa. 
100 anos lutando para que ninguém mude nem uma vírgula 

da sua informação. 
(Anúncio publicado na revista Veja, 9 abr. 2008.) 

 
 
No período simples, a vírgula é empregada 
a) Para separar termos coordenados, ou seja, que têm a mesma 
função sintática, quando estes não vêm ligados por e, nem e ou. 
Exemplos: Ave sangria, O terço, Secos & molhados e Mutantes são as 
bandas que ouvia na adolescência. 
b) Para separar o aposto. Exemplo: Cartola, grande sambista, é um 
patrimônio da Estação Primeira de Mangueira; 
c) Para separar o vocativo. Exemplo: Vossa excelência, senhor 
Mathias, percebeu o desdém dos presentes no almoço? 
d) Para separar adjuntos adverbiais deslocados. Exemplos: “À noite, 
ele estudava para os exames.”, “Ele, no domingo, irá ao centro 
histórico de São Paulo.” 
e) Para isolar expressões explicativas (isto é, ou melhor, a saber, ou 
seja, por exemplo, etc.). Exemplo: Foram muitos os erros praticados 
durante escravidão, por exemplo, a intolerância religiosa. 
f) Nas datas. Exemplo: Campinas, 20 de janeiro de 2000. 
 
No período simples, a vírgula é proibida 
a) Entre o sujeito e o verbo e entre o verbo e seu objeto. Exemplo: 
“Os índios, acreditaram, nos seus invasores.” 
b) Entre o nome e seu adjunto adnominal. Exemplo: “A preocupação, 
do Estado, era enorme.” 
c) Entre o nome e seu complemento nominal. Exemplo: As estradas 
seguiam, paralelas, ao rio. 
 
No período composto, a vírgula é permitida nos seguintes casos 
a) Para separar orações subordinadas adverbiais. É obrigatório o uso 
de vírgula quando a oração adverbial estiver posicionada antes da 
oração principal. Por outro lado, é facultativo o emprego da vírgula se a 
oração principal vier antes da oração subordinada adverbial. Exemplos: 
“Quando ela cantava, a plateia aplaudia de pé.”, “Ele fora 
homenageado embora não quisesse.”, “Embora não quisesse, ele fora 
homenageado.”. 
b) Para separar orações subordinadas adjetivas explicativas. Exemplo: 
Cuba, que é um país economicamente isolado, destacou-se mais uma 
vez em um grande evento esportivo disputado no Rio de Janeiro. 
Obs.: as orações subordinadas adjetivas restritivas não podem ser 
isoladas por vírgulas. Exemplo: Esse país fez as adequações cambiais 
que o FMI exigiu.  

c) Para separar orações coordenadas. Exemplo: A legalização das 
drogas deve ser um trunfo contra a violência urbana, mas não pode ser 
vista como o principal meio de combatê-la. 
d) Para separar certas conjunções deslocadas. Exemplo: Todos têm 
álibis: ninguém, portanto, será acusado formalmente. 
e) Para indicar elipse do verbo da oração. Exemplo: Ele ouve os 
clássicos do samba. O outro, música clássica. 
 
No período composto, a vírgula é proibida 
 Entre a oração principal e a subordinada substantiva. 
Exemplo: Muitos ainda garantem, que a ditadura militar trouxe 
prosperidade ao país. 

 
A conjunção “e” antecedida por vírgula 

Quando indica a conexão de duas orações, com sujeitos e 
verbos diferentes, o "e" deve ser introduzido por vírgula.  

Também se deve colocar vírgula antes do “e” quando ele tem 
valor adversativo, ou seja, quando pode ser substituído por conjunções 
como “mas” ou “porém”.  

Exemplos: “A professora mandou o aluno à diretoria, e o 
diretor aplicou-lhe uma repreensão escrita.” 

“As negociações começaram há muito meses, e não deram 
nenhum resultado perceptível.” 
 

EXERCÍCIOS 
 

Q 01. (UNESP 2018-01) Verifica-se o emprego de vírgula para indicar a 
elipse (supressão) do verbo em: 
A)  “Basta, Senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e 
vós, porque roubais em uma armada, sois imperador?” (1º parágrafo) 
B)  “O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao Inferno:  os  
que  não  só  vão,  mas  levam,  de  que  eu trato, são os ladrões de 
maior calibre e de mais alta esfera [...].” (3º parágrafo) 
C) “O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza: o roubar com 
pouco poder faz os piratas, o roubar com muito, os Alexandres.” (1º 
parágrafo) 
D) “Se o rei de Macedônia, ou qualquer outro, fizer o que faz o ladrão e 
o pirata; o ladrão, o pirata e o rei, todos têm o mesmo lugar, e 
merecem o mesmo nome.” (1º parágrafo) 
E)  “Os outros ladrões roubam um homem, estes roubam cidades e 
reinos: os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor, nem 
perigo: os outros, se furtam,  são  enforcados:  estes  furtam  e  
enforcam.”  (3º parágrafo) 
 
Q 02. (ESPM 2017)  
A reivindicação do massacre na Charlie Hebdo pela facção da al-Qaeda 
na Península Arábica  recoloca  em  primeiro  plano  um movimento 
afastado da mídia pelos sucessos militares da Organização do Estado 
Islâmico.  

(Le Monde Diplomatique Brasil, 04.02.2016) 
 
Das afirmações abaixo sobre o uso da vírgula, assinale a única correta: 
a)  o segmento “pela facção da al-Qaeda na Península Arábica” é um 
adjunto adnominal e deveria estar entre vírgulas. 
b) poderia haver uma vírgula após o sujeito “A reivindicação do 
massacre na Charlie Hebdo”. 
c) deveria haver uma vírgula após o objeto direto “um movimento 
afastado”. 
d) deveria haver uma vírgula após  a  forma verbal “recoloca”. 
e) o segmento “em primeiro plano” é um adjunto adverbial  
intercalado  e  poderia estar entre vírgulas. 
 
 
 
 

E vilões. 
Esse, juiz, é corrupto. 
Esse juiz é corrupto. 
 
Ela pode ser a solução. 
Vamos perder, nada foi 
resolvido. 
Vamos perder nada, foi 
resolvido. 
 
A vírgula muda uma opinião. 
Não queremos saber. 
Não, queremos saber. 
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Q 03. Assinale a opção em que a supressão das vírgulas alteraria o 
sentido do anunciado: 
a) Os países menos desenvolvidos vêm buscando, ultimamente, 
soluções para seus problemas no acervo cultural dos mais avançados. 
b) Alguns pesquisadores, que se encontram comprometidos com as 
culturas dos países avançados, acabam se tornando menos criativos. 
c) Torna-se, portanto, imperativa uma revisão modelo presente do 
processo de desenvolvimento tecnológico. 
d) A atividade científica, nos países desenvolvidos, é tão natural quanto 
qualquer outra atividade econômica. 
e) Por duas razões diferentes podem surgir, da interação de uma 
comunidade com outra, mecanismos de dependência. 
 
Q 04. Assinale o único exemplo em que ocorreu erro quanto à 
pontuação: 
a) Os termos essenciais e integrantes da oração ligam-se uns com os 
outros sem pausa; não podem, assim, ser separados por vírgula. 
b) Emprega-se o ponto, pois, fundamentalmente, para indicar o 
término de uma oração declarativa, seja ela absoluta, seja a derradeira 
de um período composto. 
c) As orações subordinadas adjetivas restritivas, indispensáveis ao 
sentido da frase, ligam-se a um substantivo (ou pronome) antecedente 
sem pausa, razão por que dele não se separam, na escrita, por vírgula. 
d) Para se saber onde deve colocar os sinais de pontuação, habitue-se a 
ouvir a melodia da frase que escreve e quando hesitar, leia a frase em 
voz alta: as pausas que será obrigado a observar e as mudanças de 
entonação lhe indicarão, geralmente, a escolha e o lugar dos sinais, que 
nela terá de introduzir. 
e) Não se deve abusar dos sinais de pontuação. Escritores há que 
empregam vírgulas em demasia, com o que travam o enunciado, 
prejudicando o seu ritmo natural e, às vezes, tornando-o obscuro. 

 
Q 05. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque, separada  
por  vírgula(s),  tem  a  função  de  explicar  uma informação anterior. 
A) Em 1963, o PIB per capita brasileiro diminuía pela primeira vez 
desde... 
B) ...  as  greves  aumentavam  de  154,  em  1962,  para 302, e o déficit 
fiscal atingia... 
C) O ministro do Planejamento, Celso Furtado, tentou arrumar o caos 
com o Plano Trienal. 
D) A proposta miraculosa: baixar a inflação e retomar o crescimento, 
ao mesmo tempo. 
E)  
 
Q 06. (Insper 2019-1)  
Leia o poema de Pedro Tierra para responder à questão. 
 
Fui assassinado. 
Morri cem vezes 
e cem vezes renasci 
sob os golpes do açoite. 
Meus olhos em sangue 
Testemunharam 
a dança dos algozes 
em torno do meu cadáver. 
Tornei-me mineral 
memória da dor. 
Para sobreviver, 
recolhi das chagas do corpo 
a lua vermelha de minha crença, 
no meu sangue amanhecendo. 
[...] 
Porque sou o poeta 
dos mortos assassinados, 
dos eletrocutados, dos “suicidas”, 
dos “enforcados” e “atropelados”, 
dos que “tentaram fugir”, 
dos enlouquecidos. 
Sou o poeta 

dos torturados, 
dos “desaparecidos”, 
dos atirados ao mar, 
sou os olhos atentos 
sobre o crime. 

(Pedro Tierra, Poemas do Povo da Noite) 
 
No poema, o uso reiterado das aspas tem a intenção de 
A)  amenizar o sentido expresso pelos vocábulos, que originalmente 
remeteriam a termos notadamente degradantes. 
B)  indicar  o  sentido  objetivo  dos  vocábulos,  de  forma  a  negar que 
a violência tenha causado tantas vítimas. 
C) intensificar o sentido expresso pelos vocábulos, que sugerem  o  
descontrole  emocional  das  pessoas  consigo mesmas. 
D) negar  o  sentido  literal  dos  vocábulos,  sugerindo,  com viés 
irônico, que as pessoas foram vítimas da violência. 
E)  indicar  o  sentido  conotativo  dos  vocábulos,  sugerindo que  existe  
exagero  ao  se  referir  à  violência  contra  as pessoas. 
 
Q 07. (UFPR 2019)  
Com base no texto, considere as seguintes afirmativas:  
1.  Na  frase  “Os  animais  falantes  e  as  fadas  madrinhas  não  
procuram  confortar  as  crianças,  e  sim  dotá-las  de ferramentas para 
viver, em vez de incutir rígidos patrões de conduta, e estimular seu 
raciocínio moral”, a vírgula  
depois de “conduta” pode ser suprimida sem alteração do sentido.  
2.  Na frase “A ganhadora do prêmio Nobel, admiradora de Andersen – 
cuja coragem se destacava por ter criado  
finais  tristes  –,  ressalta  a  importância  de  se  assustar...”,  a  vírgula  
depois  do  segundo  travessão  pode  ser  
corretamente suprimida.  
3.  No trecho “...não só encapsulam os mitos duradouros de uma 
cultura, como também contêm uma explicação geral  
do mundo...”, a vírgula depois de “cultura” pode ser corretamente 
suprimida.  
  
Assinale a alternativa correta.  
a)  Somente a afirmativa 1 é verdadeira.  
b)  Somente a afirmativa 2 é verdadeira.  
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.  
d)  Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.  
e)  As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
Q 08. (UEG 2020-1) 
Considere o seguinte trecho do texto:  
“O  século  XX  –  com  seus  campos  de  concentração  e  esquadrões  
da  morte,  seu  militarismo  e  duas  guerras mundiais, sua ameaça de 
aniquilação nuclear e sua experiência de Hiroshima e Nagasaki – 
certamente deitou por terra esse otimismo”. (Linhas 16-18).  
  
O travessão duplo é usado no período com a função de  
a)  introduzir um discurso direto.  
b)  demarcar uma sequência.  
c)  ligar um termo ao outro.  
d)  sinalizar uma metáfora.  
e)  intercalar um aposto. 
 

Bom estudo! 


