
 

HORA DE PRATICAR! 

SINAIS DE PONTUAÇÃO 

 

1. EFOMM - A opção em que está correto o emprego 
do ponto-e-vírgula é: 
 
a) Solteiro; foi um menino turbulento; casado, era 
um moço alegre; viúvo, tornar-se uma pessoa de 
semblante sombrio. 
b) Solteiro; foi um menino turbulento, casado; era 
um moço alegre, viúvo; tornara-se uma pessoa de 
semblante sombrio. 
c) Solteiro, foi um menino; turbulento, casado; era 
um moço alegre viúvo, tornara-se uma pessoa de 
semblante sombrio. 
d) Solteiro foi um menino turbulento, casado era um 
moço alegre, viúvo; tornara-se uma pessoa de 
semblante sombrio. 
e) Solteiro, foi um menino turbulento, casado; um 
moço alegre, viúvo; tornara-se uma pessoa de 
semblante sombrio. 
 

2. EFOMM - É inaceitável a pontuação na alternativa: 
 
a) 1 cm., 2 cm., 1 m., 2 m., 1 g., 2 g., 1 kg., 1 h 20., 
2 h 20 m 30 s. 
b) De boa árvore, bons frutos. 
c) Terminada a palestra, procure-nos. 
d) Não chore, que será pior. 
e) Eram dois - eu os vi pessoalmente - os 
assaltantes. 
 

 
3. EFOMM - Assinale a alternativa em que o período 

está corretamente pontuado: 
 
a) Uns trabalhavam, esforçavam-se, exauriam-se; 
outros gozavam, não pensavam no futuro. 
b) “E agora José?” 
c) Cauteloso que era, nunca revelava realmente, 
suas ideias. 
d) Afirmavam, insistentes; era o reparo moral, que 
queriam, e não o dinheiro. 
e) Com as graças de Deus, vou indo caríssima 
Rosália. 
 

4. EPCAR  (adaptado) Marque a alternativa 
corretamente pontuada  

 
a) “O caminho da verdade é único e simples o da 
falsidade, vário e infinito.” 
b) “O caminho da verdade é único, e simples o da 
falsidade, vário e infinito.” 
c) “O caminho da verdade, é único e simples; o da 
falsidade, vário e infinito.” 
d) “O caminho da verdade é único e simples; o da 
falsidade, vário e infinito.” 
e) “O caminho da verdade, é único e simples, o da 
falsidade, vário, e infinito.” 
 

5. EPCAR (adaptado)  Marque a alternativa 
corretamente pontuada  
 
a) “Aprendi, desde bem cedo, a compreender e a 
perdoar. De vez em quando por muito compreender 
perdoar se torna difícil, porém sempre tenho 
arranjado um jeitinho.” 
b) “Aprendi, desde bem cedo, a compreender e a 
perdoar. De vez em quando, por muito 
compreender, perdoar se torna difícil, porém sempre 
tenho arranjado um jeitinho.” 
c) “Aprendi desde bem cedo, a compreender e a 
perdoar, de vez em quando por muito compreender; 
perdoar se torna difícil, porém sempre tenho 
arranjado um jeitinho.” 

d) “Aprendi desde bem cedo a compreender e a 
perdoar; de vez em quando por  muito compreender 
perdoar se torna difícil porém, sempre tenho 
arranjado um jeitinho.” 
e) “Aprendi, desde bem cedo, a compreender e a 
perdoar. De vez em quando por muito compreender 
perdoar se torna difícil porém, sempre tenho 
arranjado um jeitinho.” 
 

6. EFOMM - Assinale a única  alternativa que 
apresenta pontuação não justificável: 
 
a) Eu, sou valente, disse o fanfarrão. 
b) Todos os meus amigos sabem disso, meu caro! 
c) Todos os meus amigos sabem, disso estou certo! 
d) A caridade, que é virtude cristã, agrada mais a 
Deus que aos homens. 
e) Fui lá, ainda ontem, e procurei-o. 
 

7. AMAN - “Para meu desapontamento, nasceu um ser 
raquítico e feio, pesando um quilo.” 
As vírgulas, na frase acima transcrita, foram 
utilizadas, respectivamente para: 
 
a) isolar o aposto e separar uma oração 
subordinada da principal; 
b) marcar o início de uma oração intercalada e 
separar orações coordenadas assindéticas; 
c) marcar o deslocamento do adjunto adverbial e 
separar uma oração adjetiva explicativa da principal; 
d) isolar o objeto pleonástico e indicar a elipse da 
conjunção; 
e) separar uma oração subordinada anteposta à 
principal e separar uma oração subordinada 
posposta à principal. 
 

8. Escola Naval - Cada número está no lugar de um 
sinal de pontuação. Marque a sequência que 
apresenta a pontuação correta, respectivamente: 
“Desde que parti (1) duas coisas não me saem da 
cabeça (2) uma era o pedido de casamento que 
recebi (3) a outra (4) a maneira como tal atitude foi 
tomada (5)” 
 
a) ; , : , ? 
b) , . ; : . 
c) : ; , : ! 
d) , ; , , . 
e) , : ; , . 
 

9. AMAN - “Éramos alunos, e  rapidamente se 
estabeleceu intimidade entre nós.” 
No trecho acima, a vírgula tem a função de separar: 
 
a) duas orações coordenadas assindéticas; 
b) o adjunto adverbial intercalado; 
c) duas orações coordenadas sindéticas 
adversativas; 
d) duas orações coordenadas que possuem sujeitos 
diferentes; 
e) duas orações coordenadas justapostas. 
 

10. ESPCEX (adaptado)  Dando continuidade ao seu 
raciocínio sobre o emprego dos sinais de 
pontuação, leia cada uma das frases apresentadas 
abaixo e assinale-as com C (certo) ou E (errado)  
. 
(   ) Aristóteles dizia a seus discípulos: “Meus 
amigos, não há amigos.” 
(   ) Como está linda, a manhã! 
(   ) Como te chamas? - perguntou-me João meu 
novo vizinho. 



 

 
 

(   ) A hora - disse o homem -, é esta. 
(   ) Volte, Raul; e, até fevereiro, teremos dela, 
certamente, uma resposta definitiva. 
(   ) Não queria que a irmã viajasse, pois Carlos, seu 
cunhado, estava enfrentando dificuldades. 

 

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, utilizamos a 
vírgula porque: 

a) Na oração existem termos com a mesma 
função sintática (na frase, substantivos). 

b) Porque é necessária 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. "Senhora, não pode entrar naquela sala, é só para 
funcionários". 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 vem para evidenciar o aposto e a 
segunda vem para chamar atenção para uma 
explicação, nenhuma sendo obrigatória. 

c) A primeira vírgula vem para dar uma pausa 
necessária no início da frase e a segunda vem para 
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 que 
evidencia o motivo de não poder entrar na sala. 
 

14. 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. 
 

15. Marque a alternativa onde a vírgula está 
INCORRETAMENTE aplicada: 

a) Recebeu o troco e voltou para casa, mas 
descobriu que o bolso estava furado. 

b) O vento estava tão forte, que arrancou as 
telhas. 

c) Estava escrevendo o livro, o qual já tinha 
muitas páginas. 

d) Depois daquele dia, nunca mais voltou àquela 
loja. 
 

16. Indique a alternativa em que, ao retirarmos as 
vírgulas, o sentido da frase não se altera: 

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. 
 

17. Tirando as vírgulas da frase "Aquele garoto, 
revoltado, não parava de reclamar com a 
secretária", ficaremos com "Aquele garoto revoltado 
não parava de reclamar com a secretária". Qual é a 
mudança de sentido que ocorre? 

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. 
 

18. Em qual alternativa a vírgula é empregada 
corretamente? 
a) Vamos usar o computador, assim que você 

formatá-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. 

 
19. Em frases como "Senhora, pode entrar" e "Zé, o 

garçom daquele bar da esquina, se demitiu", temos 
dois termos: o vocativo e o aposto. Em relação ao 
aposto e vocativo: 

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 e para 
separar os nomes introduzidos pelo vocativo. 

d) O emprego da vírgula é opcional, mas quando 
é usada, vem para separar a explicação que o 
aposto traz e para separar os nomes 
introduzidos pelo vocativo. 
 

20. 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 esse isolamento. 

a) Hoje de manhã, encontrei alguns amigos na 
academia. 

b) Encontrei alguns amigos na academia, hoje de 
manhã. 

c) A maioria dos meus amigos viajam, durante as 
férias. 

d) Encontrei alguns amigos hoje de manhã, na 
academia. 

 


