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Dúvidas são muito comuns no uso da vírgula e já vimos o quanto o uso desse sinal de
pontuação causa grande impacto no entendimento do texto. Daí a grande importância para
compreender o uso adequado da vírgula.

Agora que todos relembramos isso, iremos ver quatro situações de uso para a vírgula que,
com toda certeza, aparecerão durante seu processo de escrita. 

Uso 1: Separar elementos listados
 
Uma sequência de palavras, uma listagem, um encadeamento de termos que
desempenham, geralmente, a mesma função sintática.

“Guri que finta banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar.” 

          Lourenço Diaféria

Vale lembrar que, via de regra, não se utiliza vírgula antes do elemento conectivo “e” quando
possui sentido de soma, mas utiliza-se quando traz o sentido de oposição. Perceba:

Luís estuda, trabalha e pratica esportes. (o conectivo “e” soma informações)
 
Luís estuda muito, e não consegue boas notas. (o conectivo “e” traduz adversidade,
oposição de ideias lógicas)

Uso 2: Destacar explicações inseridas no interior de frases

Essa estrutura sintática apresenta explicações, ou restrições, acerca de termos existentes
dentro da frase, esclarecendo ou informando .

SE LIGA NO USO DA VÍRGULA – PARTE II

  “Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a
agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário.” 

          Machado de Assis

Aprenda mais em: https://enem.ced.ce.gov.br/

Autor: Jefrei RochaCo
nt.



Uso 3: Separa o lugar, o tempo ou o modo quando vier no início da frase.

O tempo, o lugar ou o modo desempenham funções sintáticas que, observando-se a ordem
sintática direta, deveriam estar localizados após o verbo. Quando essa ordem é quebrada,
precisamos demonstrar que tais elementos foram deslocados da ordem direta. 

Aprenda mais em: https://enem.ced.ce.gov.br/

Autor: Jefrei Rocha

Na noite de ontem, a esposa foi visitá-lo para terminar com o relacionamento. Na sala, vendo a
filha dormindo no sofá, ela percebeu o quanto a família era importante em sua vida. Atônita, não
pensou mais no divórcio.

Uso 4: Separar orações 

       Orações têm o núcleo marcado por um verbo ou locução verbal e podem ter sentido
completo, apresentando independência.

  Gosto de estudar no período da noite, pois é mais silencioso. 

 “Acendeu um cigarro, cruzou as pernas, estalou as unhas, demorou o olhar em Mana Maria.”               
    (A. de Alcântara Machado) 
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