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Pontuação 

“Nos últimos quatro anos, desde que comecei a publicar os meus cordéis, recebi centenas de mensagens com 

depoimentos de educadores que compram meus folhetos e utilizam minhas rimas para falar sobre questões 

raciais, de gênero, de diversidade sexual e história. Com a série Heroínas Negras na História do Brasil, séculos 

de esquecimento começam a ser rompidos e muita gente escuta falar, pela primeira vez, sobre as mulheres 

negras que foram líderes quilombolas e guerreiras na luta contra a escravidão.” 

 

Leia as afirmações abaixo a respeito da pontuação do parágrafo.  

 

I. A vírgula imediatamente após “anos” tem por função separar dois segmentos de função sintática semelhante 

no período.  

 

II. A vírgula imediatamente após “cordéis” justifica-se pelo fato de que todo o trecho anterior a ela, de caráter 

adverbial, antecede a oração principal.  

 

III. Imediatamente após o termo “rompidos” pode-se acrescentar uma vírgula, uma vez que separaria orações 

de sujeitos diferentes.  

 

Está correto o que se afirma em:  

 

(A) II e III, apenas.  

(B) I e II, apenas.  

(C) I, II e III.  

(D) I, apenas.  

(E) III, apenas 
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No item I, temos dois trechos de valor adverbial: 

. Nos últimos quatro anos  = adjunto adverbial de tempo 

. desde que comecei a publicar os meus cordéis  =  oração subordinada adverbial temporal 

Assim o item I está correto quando afirma:  

"A vírgula imediatamente após ‘anos’ tem por função  separar dois segmentos de função sintática 

semelhante no período". 

É claro que adjunto não é oração, mas a função sint ática (indicar circunstância de tempo) é 

semelhante. 

 

 

No II, a informação está correta, pois temos a oraç ão adverbial antecipada à oração principal:  

"desde que comecei a publicar os meus cordéis ,     recebi centenas de mensagens..." 

oração subordinada adverbial temporal                                oração principal 

 

 

 

O item III traz afirmação corretíssima, já que a co njunção "e" une duas orações com sujeitos 

diferentes: "séculos de esquecimento" e "muita gent e". Tal formação permite o uso da vírgula antes da 

conjunção "e": 

"séculos de esquecimento  começam a ser rompidos , e muita gente  escuta falar..." 

sujeito 1           sujeito 2 

 
vírgula facultativa 

 

A alternativa correta na prova é a C: os três itens  estão corretos. 

 


