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1. No trecho a seguir, sobre o uso das aspas, é CORRETO afirmar que:

“Ela disse que tinha completado 18 anos e que ninguém mandava mais nela. A 
aula foi interrompida e ela, levada para a coordenação. No dia seguinte, ela veio com 
a mãe, pedindo que eu fosse afastado de minhas funções. Naquele dia, a reunião 
durou das 7h30 às 11h”, conta Jeff.

a) Indica a fala do professor, literalmente como ele a proferiu.
b) Indica a fala do colunista do jornal que escreveu o texto.
c) Indica fala do professor de matemática, utilizando-se do discurso indireto.
d) Indica a fala do narrador da notícia, literalmente como ele a proferiu.  
e) Está completamente inadequada nesta situação, tendo em vista não se tratar de 
uma citação alheia.

[A]
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2. As vírgulas em destaque foram utilizadas no trecho a seguir 
com o objetivo de:

No dia seguinte, ela veio com a mãe, pedindo que eu fosse afastado de minhas 
funções. Naquele dia, a reunião durou das 7h30 às 11h”, conta Jeff.

a) Isolar vocativo.
b) Isolar aposto.
c) Separar elementos que exercem a mesma função sintática.
d) Isolar complemento verbal ou nominal antecipados.
e) Isolar expressão de tempo no início de sentença.

[D]
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a)A vírgula depois de “CARA” está errada, pois não se deve separar sujeito do
predicado.
b)As exclamações presentes no texto encerram frases imperativas.
c)O texto visual e o texto verbal denotam “espanto” ou “admiração”, por isso o uso das
duas exclamações.
d)A vírgula depois de “CARA” está correta, pois separa o aposto explicativo.
e)As exclamações presentes no texto encerram frases indagativas.

[C]QUESTÃO 3
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4. O segundo enunciado presente no anúncio faz uma ressalva ao primeiro. O efeito de
sentido produzido nesse anúncio, como um todo, se dá por meio:

a) da polissemia na palavra "pausas", que tanto denota "descanso", como a função da
vírgula.
b)da repetição da palavra "trabalhe", sugerindo que devemos trabalhar incessantemente.
c) da oposição estabelecida pela conjunção "mas", relacionando trabalho com descanso.
d) duplo sentido da palavra "vírgulas", que tanto significam "pausa", como descanso.
e)pela ausência de imagens, pois geralmente todo bom anúncio requer imagens
ilustrativas

[A]
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5. O texto, pela forma como está na postagem, transmite um 
sentido que não era o pretendido pelo usuário da rede social. 
Assinale a única alternativa que explica a ação a ser tomada para 
consertar o sentido dessa postagem:

[B]

a) Necessita colocar uma exclamação após a palavra 
"Jesus".
b) É preciso colocar uma vírgula antes da palavra "Jesus".
c) Deve-se colocar um ponto final após a palavra "Jesus".
d) Necessita colocar uma interrogação após a palavra 
"Jesus".
e) É necessário colocar a palavra "Jesus" com inicial 
maiúscula. 
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6. O problema de pontuação nas frases abaixo causa confusão de
sentido. Reescreva-as adequadamente:

a) "Vendo meninas, aceito cartão."

b) "Estou vendendo meu filho não usa mais."

c) "Esqueci de dar, boa noite."

d) "Brasil perde o 1º set. Vamos virar meninas."

e) "Proibido bicicletas fumar cães."

f) "Respeite o pedestre não, pare na faixa."

g) "Oi, como você, tá?"
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• Não se separam da principal por meio de vírgula.

Ninguém imaginava que o resultado da eleição fosse surpreendente.

Sabe-se que nosso povo não suporta mais tanta corrupção.

• Exceto a apositiva, que se separa por dois pontos ou vírgula.

Fica estabelecida esta lei: que aqui ninguém é intocável.
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• RESTRITIVAS

Não se separam

São raros os programas de TV que trazem algum proveito.

• EXPLICATIVAS

Vêm sempre isoladas entre vírgulas

O juiz, que era íntegro, não se vendeu.
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