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O Uso da Vírgula 
 

Uma das competências mais importantes na análise da prova do ENEM é a que fala de 
Modalidade Escrita Culta da Língua. Hoje, podemos dizer que é um dos critérios menos errados, o 
que, de fato, pede certa responsabilidade por parte dos alunos – quem erra nesta competência, de 
certa forma, já está perdendo colocações.  
 Já que nossa atenção aqui precisa ser maior, preparamos uma aula de revisão de um dos 
maiores erros de todas as redações: o uso da vírgula. Você sabe usar bem a vírgula? Não!? Então 
fique de olho nessas questões e venha à monitoria! 
 
1. Sem melhorar a educação pública, milhões continuarão prisioneiros do assistencialismo, e as 
empresas, desassistidas. 
 
A respeito da pontuação do período acima, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. A segunda vírgula se justifica por separar sujeitos de orações diferentes. 
II. A terceira vírgula é caso de zeugma. 
III. Ao se retirar o E do período, no lugar da vírgula imediatamente anterior a ele seria melhor vir um 
ponto e vírgula. 
 
Assinale: 

a) Se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
b) Se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
c) Se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
d) Se todas as afirmativas estiverem corretas. 
e) Se nenhuma afirmativa estiver correta. 

 
 
 
2. 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, é o Censo da 
Vida 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 é o Censo da 
Vida 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 é o Censo da 
Vida 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 é o Censo da 
Vida Marinha que reúne 1.700 cientistas de 75 países, e deve estar concluído em 2010. 

 
 
3. Assinale o exemplo em que há emprego incorreto da vírgula: 

a) Como está chovendo, transferi o passeio; 
b) Não sabia, por que todos lhe viravam o rosto; 
c) Ele, caso queira, poderá vir hoje; 
d) Não sabia, porque não estudou; 
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 e) O livro, comprei-o por conselho do professor. 

 
 
4. Assinale as frases em que as vírgulas estão incorretas: 

a) Ora ríamos, ora chorávamos; 
b) Amigos sinceros, já não os tinha; 
c) A parede da casa, era branquinha branquinha; 
d) Paulo, diga-me o que sabe a respeito do caso; 
e) João, o advogado, comprou, ontem, uma casa. 

 
 
5. 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 

 
 
6. 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 isolar o aposto 
c) para isolar a oração intercalada 
d) para separar a locução adjetiva explicativa 

 
 
7. A estrutura da frase permanece com erro de vírgula em: 

a) Médicos sem mestrado, porém, não têm razão… 
b) 72 tipos diferentes de formação educacional de adultos, que vão do analfabeto aos doutores. 
c) Em último lugar, vêm, previsivelmente, os brasileiros com escolaridade zero. 
d) As carreiras acadêmicas ligadas à saúde, por outro lado, dominam. 
e) …as pesquisas de intenção de voto, são feitas com amostras… 

 
 
8. Assinale a frase correta no que se refere à pontuação. 

a) Entusiastas das novas mídias frequentemente, defendem a morte das velhas mídias. 
b) Nos últimos anos, a circulação de revistas impressas parece ter aumentado. 
c) Muitos pensavam que com o surgimento do rádio, os jornais deixariam de circular. 
d) É inegável que o jornalismo on-line tenha afetado, a indústria de jornais e revistas. 
e) A TV social combina, o formato da TV tradicional com as mídias sociais na Internet.  
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Gabarito 
 

1. D 
2. C 
3. B 
4. C 
5. A 
6. B 
7. E 
8. B 

 
 


