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PONTUAÇÃO 

 

591. Assinale a opção em que a supressão das vírgulas alteraria o sentido do anunciado: 

 

a) os países menos desenvolvidos vêm buscando, ultimamente, soluções para seus 

problemas no acervo cultural dos mais avançados; 

b) alguns pesquisadores, que se encontram comprometidos com as culturas dos países 

avançados, acabam se tornando menos criativos; 

c) torna-se, portanto, imperativa uma revisão modelo presente do processo de 

desenvolvimento tecnológico; 

d) a atividade científica, nos países desenvolvidos, é tão natural quanto qualquer outra 

atividade econômica; 

e) por duas razões diferentes podem surgir, da interação de uma comunidade com outra, 

mecanismos de dependência. 

 

592. Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de 

pontuação que devem preencher as lacunas da frase abaixo: 

“Quando se trata de trabalho científico ___ duas coisas devem ser consideradas ____ 

uma é a contribuição teórica que o trabalho oferece ___ a outra é o valor prático que 

possa ter. 

 

a) dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula 

b) dois pontos, vírgula, ponto e vírgula; 

c) vírgula, dois pontos, ponto e vírgula; 

d) pontos vírgula, dois pontos, ponto e vírgula; 

e) ponto e vírgula, vírgula, vírgula. 

 

593. 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, por que não estudou; 

e) o livro, comprei-o por conselho do professor. 

 

594. Assinale o trecho sem erro de pontuação: 

 

a) vimos pela presente solicitar de V.Sas., que nos informe a situação econômica da 

firma em questão; 

b) cientificamo-lo de que na marcha do processo de restituição de suas contribuições, 

verificou-se a ausência da declaração de beneficiários; 

c) o Instituto de Previdência do Estado, vem solicitar de V.Sa. o preenchimento da 

declaração; 

d) encaminhamos a V.Sa., para o devido preenchimento, o formulário em anexo; 

e) estamos remetendo em anexo, o formulário. 
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595. 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. 

 

596. Observe: 

1) depois de muito pedir                      ( ) obteve o que desejava; 

2) se fosse em outras circunstâncias    ( ) teria dado tudo certo; 

3) exigiam-me o que eu nunca tivera  ( ) uma boa educação; 

4) fez primeiramente seus deveres      ( ) depois foi brincar; 

 

Assinale a alternativa que preencha mais adequadamente os parênteses: 

a) (;) (,) (:) (;); 

b) (,) (;) (:) (;); 

c) (,) (,) (:) (;); 

d) (?) (,) (,) (:); 

e) (,) (;) (.) (;). 

 

597. Assinale o item em que as vírgulas estão empregadas corretamente: 

I - Foi ao fundo da farmácia, abriu um vidro, fez um pequeno embrulho e entregou ao 

homem. 

II - A sua fisionomia estava serena, o seu aspecto tranquilo. 

III - E o farmacêutico, sentindo-se aliviado do seu gesto, 

sentira-se feliz diante de suas lembranças. 

IV - Quando, vi que não servia, dei às formigas, e nenhuma morreu. 

 

a) I - IV;  

b) II - III;  

c) II - IV; 

d) I - II; 

e) I - III. 

 

598.A frase: 

 

“O assunto desta reunião - voltou a afirmar o presidente - é sigiloso”. 

 

Qual das alternativas apresenta as possibilidades corretas dentre as numeradas de I a V? 

I - O assunto desta reunião (voltou a afirmar o presidente...) é sigiloso. 

II - O assunto desta reunião (voltou a afirmar o presidente) é sigiloso. 

III - O assunto desta reunião, voltou a afirmar o presidente, é sigiloso. 

V - O assunto desta reunião: voltou a afirmar o presidente: é sigiloso. 

a) I, II, III, IV, V;  

b) II, IV;  

c) I, III, V; 

d) I, IV, V; 

e) II, IV, V. 
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599.Em seguida vai um pequeno trecho de Machado de Assis, pontuado de diversos 

modos. Só uma vez a pontuação estará de acordo com as normas gramaticais. Assinale-

a: 

 

a) homem gordo, não faz revolução. O abdômem, é naturalmente amigo da ordem. O 

estômago pode destruir, um império: mas há de ser antes do jantar; 

b) homem gordo não faz revolução. O abdômem é naturalmente amigo da ordem; o 

estômago pode destruir um império: mas há de ser antes do jantar; 

c) homem gordo não faz revolucão, o abdômem é, naturalmente, amigo da ordem. O 

estômago, pode destruir um império: mas há de ser antes do jantar; 

d) homem gordo não faz revolução: o abdômen e naturalmente, amigo da ordem. O 

estômago pode destruir um império: mas há de ser antes do jantar; 

e) homem gordo não faz revolução: o abdômem é naturalmente amigo da ordem. O 

estômago pode destruir um império mas há de ser, antes do jantar. 

 

600. Assinale a opção em que está corretamente indicada a ordem dos sinais de 

pontuação que devem preencher as lacunas da frase abaixo: 

 

“Como amanhã será o nosso grande dia ___ duas coisas serão importantes ___ uma é a 

tranquilidade ___ a outra é a observação minunciosa do que esta sendo solicitado”. 

 

a) dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula; 

b) vírgula, vírgula, vírgula; 

c) vírgula, dois pontos, ponto e vírgula; 

d) dois pontos, vírgula, ponto e vírgula; 

e) ponto e vírgula, dois pontos, vírgula. 

 

601. Assinale a série de sinais cujo emprego corresponde, na mesma ordem, aos 

parênteses indicados no texto: 

 

“Pergunta-se ( ) qual é a ideia principal desse parágrafo ( ) A chegada de reforços ( ) a 

condecoração ( ) o escândalo da opinião pública ou a renúncia do presidente ( ) Se é a 

chegada de reforços ( ) que relação há ( ) ou mostrou seu autor haver ( ) entre esse fato e 

os restantes ( )”. 

 

a) , , ? ? ? , , , . 

b) : ? , , ? , ___ ___ ? 

c) ___ ? , , . ___ ___ ___ . 

d) : ? , . ___ , , , ? 

e) : . , , ? , , , . 
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