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Pontuação – Oração Adjetiva 
  

 Considere as seguintes frases: 

I. O autor lamenta a situação dos jovens de hoje, que vivem o tempo como uma espécie de presente contínuo. 

II. Ao final do século XIX, ocorreu o esquecimento dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência 
pessoal à das gerações passadas. 

III. Preservemos a memória do passado, cujas experiências encerram lições ainda vivas. 

 A eliminação da vírgula acarretará alteração de sentido APENAS para o que está em 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I e II. 

(E) I e III. 

 
 Quem se prepara para provas da FCC deve ter em mente que esta é uma questão clássica. Entra ano, 
sai ano, vem prova, vai prova, e lá está ela, livre, leve e solta, à espera de incautos candidatos. 

 Em questões de vírgula e sentido, na maioria das vezes trabalha-se o pronome relativo, pois o uso de 
vírgula gera alteração de seu sentido. Isso se encontra nos itens I e III, portanto alternativa E.   

 No item II, temos apenas um adjunto adverbial deslocado e a ausência da vírgula em nada altera o 
sentido. No caso analisado, a vírgula indica somente inversão de termos. 

 Observe as diferenças de sentido com a presença ou a ausência das vírgulas nos itens I e III: 

. Frase I com vírgula: “O autor lamenta a situação dos jovens de hoje, que vivem o tempo como uma espécie 
de presente contínuo”  

= o autor afirma que TODOS os jovens de hoje vivem o tempo como uma espécie de presente contínuo  

. Frase I sem vírgula: “O autor lamenta a situação dos jovens de hoje que vivem o tempo como uma espécie 
de presente contínuo”  

= o autor afirma que ALGUNS jovens de hoje vivem o tempo como uma espécie de presente contínuo 

 

. Frase III com vírgula: “Preservemos a memória do passado, cujas experiências encerram lições ainda vivas” 

= TODAS as experiências do passado encerram lições ainda vivas 
. Frase III sem vírgula: “Preservemos a memória do passado cujas experiências encerram lições ainda vivas” 

= ALGUMAS experiências do passado encerram lições ainda vivas 

 As orações adjetivas são aquelas introduzidas por pronome relativo, e as vírgulas, quando presentes, 
geram um sentido de generalização. Na ausência das vírgulas, indica-se a ideia de um subgrupo, a parte de 
um todo. 


