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PONTUAR BEM PARA ESCREVER MELHOR 

Maria João Diniz e Óscar Fumo (2015) 

 

GUIÃO DE CORRECÇÃO  

 

FICHA DE EXERCÍCIOS I – SUJEITO 

 
1. Alternativas correctas 

a) O Maxaquene venceu o moçambola.  
b) Muitas pessoas não se preocupam com a sua dieta alimentar.  
c) Segundo alguns estudantes, a Universidade Eduardo Mondlane consta da lista das 

melhores de África.  
d) As companhias ferroviárias dos países da África Austral trabalham em parceria.  
e) As unidades sanitárias que controlam programas de prevenção da Sida prestam 

contas mensalmente. 
f) Muitas escolas primárias e secundárias da cidade de Maputo vão beneficiar de 

reabilitação. 
 

2. Análise sintáctica 
a) Sujeito (simples) = o Maxaquene 
         Predicado = venceu o moçambola 
b) Sujeito (simples) = muitas pessoas 
         Predicado = não se preocupam com a sua dieta alimentar 
c) Sujeito (simples) = a Universidade Eduardo Mondlane 
         Predicado = consta da lista das melhores de África 
d) Sujeito (extenso) = as companhias ferroviárias dos países da África Austral 
         Predicado = trabalham em parceria 
e) Sujeito (extenso) = as unidades sanitárias que controlam programas de prevenção 

da Sida 
         Predicado = prestam contas mensalmente 
f) Sujeito (extenso) = muitas escolas primárias e secundárias da cidade de Maputo 
         Predicado = vão beneficiar de reabilitação 
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 Explicação:   
Nas frases consideradas incorrectas, a vírgula separa o sujeito do seu predicado.  
  

3.  
3.1. Identificação do sujeito e do predicado 

a)  [Esta doença], [transmite-se por várias vias]. 
b) [O meu futuro profissional] [está bastante ensombrado por causa da crise 
internacional]. 
c)  [Os nossos pais e avós], [encaravam o namoro com responsabilidade]. 
d) [As grandes empresas mineradoras estrangeiras] [não empregam os nativos]. 
e) Ultimamente, [esta acção imoral dos homens] [está ganhando proporções 
alarmantes].  
f) [A maioria dos casos desta doença], [é transmitida por via de relações sexuais 
desprotegidas]. 

          Correcção:  
 a) Esta doença, transmite-se por várias vias. 
 Esta doença transmite-se por várias vias. 

c) Os nossos pais e avós, encaravam o namoro com responsabilidade. 
 Os nossos pais e avós encaravam o namoro com responsabilidade. 

f) A maioria dos casos desta doença, é transmitida por via de relações sexuais 
desprotegidas. 
 A maioria dos casos desta doença é transmitida por via de relações sexuais 

desprotegidas. 
 

4.  
4.1. Tendo em conta o uso da vírgula, verifica-se que, em cinco casos, a vírgula é 
colocada a separar o sujeito do predicado. 
 
4.2. Texto com as vírgulas suprimidas 

“As Alfândegas de Moçambique apreenderam uma grande quantidade de ouro fundido 
na Beira. Os cerca de 14.000 quilos de ouro iam ser traficados por um cidadão libanês. 
A apreensão do ouro ocorreu quando este cidadão de origem árabe pretendia viajar de 
regresso ao seu país. Fonte da Delegação Provincial das Alfândegas é citada como 
tendo dito que o referido cidadão transportava ilegalmente, na sua bagagem, ouro 
fundido na forma de lingotes, que resultava da sua actividade como garimpeiro.” 
(Notícias, 10.11.12, adaptado)   

 

FICHA DE EXERCÍCIOS II - ADJUNTOS 

I. Uso da vírgula com adjuntos adverbiais 
1. Alternativas incorrectas:  

a) Na primeira edição os Kassav foram banda de cartaz.  
b) A Companhia de Seguros lançou na passada quinta-feira dois novos serviços.  
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c) A Federação reuniu-se depois da derrota da equipe com os técnicos.  
d) Amanhã o etnomusicólogo moçambicano apresenta um concerto. 
e) Historicamente o City Hall foi visto pelo mundo fora por milhares de pessoas. 
f) Alf Kumalo registou ao longo de cinco décadas muitos momentos. 

 
2. Análise sintáctica das frases em que a colocação da vírgula está correcta.  

a) Adjunto adverbial = na primeira edição 
Posição inicial 

b) Adjunto adverbial = na passada quinta-feira 
Posição medial 

c) Adjunto adverbial = depois da derrota com a equipe 
Posição medial 

d) Adjunto adverbial = amanhã 
Posição inicial 

e) Adjunto adverbial = historicamente 
Posição inicial 

f) Adjunto adverbial = ao longo de cinco décadas 
Posição medial 

 
3.  

a) Os alunos fizeram os exames (na semana passada) 
Na semana passada, os alunos fizeram os exames. 
Os alunos, na semana passada, fizeram os exames. 
Os alunos fizeram os exames, na semana passada. 
Os alunos fizeram os exames na semana passada. 

 
b) Tenho tido muito trabalho (nos últimos meses) 

Nos últimos meses, tenho tido muito trabalho. 
Tenho tido, nos últimos meses, muito trabalho. 
Tenho tido muito trabalho, nos últimos meses. 
Tenho tido muito trabalho nos últimos meses. 
 

c) As pessoas nem sempre se comportam bem (nos espaços públicos) 
Nos espaços públicos, as pessoas nem sempre se comportam bem. 
As pessoas nem sempre, nos espaços públicos, se comportam bem. 
As pessoas nem sempre se comportam bem, nos espaços públicos. 
As pessoas nem sempre se comportam bem nos espaços públicos. 
 

d) Os jovens preocupam-se com o seu futuro (sistematicamente) 
Sistematicamente, os jovens preocupam-se com o seu futuro. 
Os jovens, sistematicamente, preocupam-se com o seu futuro. 
Os jovens preocupam-se com o seu futuro, sistematicamente. 
Os jovens preocupam-se com o seu futuro sistematicamente.  
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e) As mulheres já assumem cargos de destaque na sociedade. (hoje em dia) 
Hoje em dia, as mulheres já assumem cargos de destaque na sociedade. 
As mulheres já assumem, hoje em dia, cargos de destaque na sociedade. 
As mulheres já assumem cargos de destaque na sociedade, hoje em dia. 
As mulheres já assumem cargos de destaque na sociedade hoje em dia.  
 

f) O júri irá comunicar os resultados da sua avaliação. (em breve) 
Em breve, o júri irá comunicar os resultados da sua avaliação. 
O júri irá comunicar, em breve, os resultados da sua avaliação. 
O júri irá comunicar os resultados da sua avaliação, em breve.  
O júri irá comunicar os resultados da sua avaliação em breve.  

 
4.  

4.1 e 4.2 

 Adjuntos adverbiais sublinhados 

 Texto reescrito com colocação das vírgulas 
Em todo o mundo, vivem-se tempos difíceis. Muitos países, neste início de 
século, ressentem-se de uma grande crise financeira. A situação tende a 
ganhar contornos dramáticos e cada vez mais preocupantes, nos últimos 
anos, o que coloca em causa a estabilidade de muitos países. Na Europa, a 
recessão económica atingiu índices gravíssimos e, por essa razão, as 
convulsões sociais, hoje, são mais frequentes. Tudo prenuncia, no entanto, 
que essas crises se farão sentir, em todos os continentes.  

 
II. Uso da vírgula com orações subordinadas conjuncionais 

1.   
a) Os turistas visitantes têm de pagar algum valor se quiserem ver os animais de 

perto. 
Se quiserem ver os animais de perto, os turistas visitantes têm de pagar 
algum valor. 
Os turistas visitantes, se quiserem ver os animais de perto, têm de pagar 
algum valor. 

b) O governo encontrará as estratégias adequadas para os médicos não 
entrarem em greve.  
Para os médicos não entrarem em greve, o governo encontrará as estratégias 
adequadas. 
O governo, para os médicos não entrarem em greve, encontrará as 
estratégias adequadas. 

c) Não consegui fazer a prova porque cheguei atrasado. 
Porque cheguei atrasado, não consegui fazer a prova. 
Não consegui, porque cheguei atrasado, fazer a prova. 
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d) Vou conhecer o monte “Cabeça do Velho” logo que chegar a Manica. 
Logo que chegar a Manica, vou conhecer o monte “Cabeça do Velho”. 
Vou, logo que chegar a Manica, conhecer o monte “Cabeça do Velho”. 

e) Os agricultores de Gilé esperam fazer uma boa campanha mesmo que não 
chova.  
Mesmo que não chova, os agricultores de Gilé esperam fazer uma boa 
campanha. 
Os agricultores de Gilé esperam, mesmo que não chova, fazer uma boa 
campanha. 

f) Os manifestantes gritavam mais alto à medida que a comitiva presidencial 
passava. 
À medida que a comitiva presidencial passava, os manifestantes gritavam 
mais alto. 
Os manifestantes, à medida que a comitiva presidencial passava, gritavam 
mais alto. 

 
2. Regra:  
 A vírgula é obrigatória, quando as orações conjuncionais ocorrem no início e no 

meio da frase.  
3.  

a) Os “chapeiros” não se preocupam com a segurança dos passageiros (quando 
conduzem) 
Quando conduzem, “os chapeiros” não se preocupam com a segurança dos 
passageiros. 
“Os chapeiros”, quando conduzem, não se preocupam com a segurança dos 
passageiros. 
“Os chapeiros não se preocupam com a segurança dos passageiros, quando 
conduzem. 
“Os chapeiros não se preocupam com a segurança dos passageiros quando 
conduzem. 

b) A seguradora não aceita mais clientes (uma vez que está à beira da falência) 
Uma vez que está à beira da falência, a seguradora não aceita mais clientes. 
A seguradora, uma vez que está à beira da falência, não aceita mais clientes. 
A seguradora não aceita mais clientes, uma vez que está à beira da falência. 
A seguradora não aceita mais clientes uma vez que está à beira da falência.  

c) As empresas poderão adquirir mais produtos (caso o sistema bancário financie) 
Caso o sistema bancário financie, as empresas poderão adquirir mais produtos. 
As empresas poderão, caso o sistema bancário financie, adquirir mais 
produtos. 
As empresas poderão adquirir mais produtos, caso o sistema bancário financie. 
As empresas poderão adquirir mais produtos caso o sistema bancário financie. 

 
d) As convulsões sociais aumentam em todo o mundo (enquanto se agrava a crise 

financeira) 
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Enquanto se agrava a crise financeira, as convulsões sociais aumentam em 
todo o mundo. 
 As convulsões sociais, enquanto se agrava a crise financeira, aumentam em 
todo o mundo. 
As convulsões sociais aumentam em todo o mundo, enquanto se agrava a crise 
financeira. 
As convulsões sociais aumentam em todo o mundo enquanto se agrava a crise 
financeira.  

e) Os líderes religiosos recomendam o diálogo (para que se evitem conflitos 
políticos e sociais)  
Para que se evitem conflitos políticos e sociais, os líderes religiosos 
recomendam o diálogo. 
Os líderes religiosos recomendam, para que se evitem conflitos sociais, o 
diálogo. 
Os líderes religiosos recomendam o diálogo, para que se evitem conflitos 
sociais e políticos. 
Os líderes religiosos recomendam o diálogo para que se evitem conflitos 
sociais e políticos. 

f)  A polícia não revela os nomes dos ladrões (embora sejam confessos) 
 Embora sejam confessos, a polícia não revela os nomes dos ladrões. 
 A polícia não revela, embora sejam confessos, os nomes dos ladrões. 
 A polícia não revela os nomes dos ladrões, embora sejam confessos. 
 A polícia não revela os nomes dos ladrões embora sejam confessos. 
 

4.  
4.1.  Veja-se a resposta 4.2, em que foram sublinhados os casos em que faltam 

vírgulas.  
4.2.  Texto com as vírgulas colocadas correctamente. 

Quando um dos diques rebentou, os moradores das imediações do rio, porque já 
estavam habituados, não se assustaram. Pelo contrário, mobilizaram-se e 
encheram sacos de areia, para que as forças das águas fossem controladas. Como 
continuava a cair chuva, os sacos que se iam montando também não resistiram, e 
cederam. Embora soubesse que nenhum obstáculo às águas resistiria por muito 
tempo, a população estava irredutível. Entretanto, à medida que a corrente de 
águas se aproximava da área habitacional, o desespero aumentava. Porém, não se 
podia desistir. Se desistissem, as águas alagariam o bairro nove.  
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III. Uso da vírgula com orações reduzidas 
1.  

a) O governo definiu o aumento do salário mínimo em 15% (tendo em conta a 
sensibilidade do sector) 

Tendo em conta a sensibilidade do sector, o governo definiu o aumento do 
salário mínimo em 15%. 
O governo, tendo em conta a sensibilidade do sector, definiu o aumento do 
salário mínimo em 15%. 

b) A assembleia procedeu à eleição dos delegados (uma vez encontrados os 
candidatos) 

Uma vez encontrados os candidatos, a assembleia procedeu à eleição dos 
delegados. 
A assembleia procedeu, uma vez encontrados os candidatos, à eleição dos 
delegados. 

c) Eles experimentaram fórmulas que ninguém antes experimentara (para chegarem 
onde chegaram) 
Para chegarem onde chegaram, eles experimentaram fórmulas que ninguém 
antes experimentara. 
Eles experimentaram, para chegarem onde chegaram, fórmulas que ninguém 
antes experimentara. 

d) Os técnicos descobriram que o rombo era maior (concluídas as auditorias) 
Concluídas as auditorias, os técnicos descobriram que o rombo era maior. 
Os técnicos descobriram, concluídas as auditorias, que o rombo era maior. 

e) Os nossos estudantes expressam-se melhor (falando nas suas línguas maternas) 
Falando nas suas línguas maternas, os nossos estudantes expressam-se melhor. 
Os nossos estudantes, falando nas suas línguas maternas, expressam-se melhor. 

f) A funcionária foi demitida (por ser portadora do vírus da SIDA) 
Por ser portadora do vírus da SIDA, a funcionária foi demitida. 
A funcionária, por ser portadora do vírus da SIDA, foi demitida. 
 

2.  
2.1. Colocação da vírgula a separar as orações reduzidas. 

a) Enfurecido com a esposa, o senhor gritava sem parar. 
b) O automobilista, desafiando as autoridades, não pagou a multa. 
c) Uma vez feita a inscrição, não se pode mais alterar os cursos. 
d) Por temerem represálias, os empregados mantiveram-se calados. 
e) Aquele meu amigo pediu perdão à esposa, ajoelhando-se no chão húmido. 
f) Eu não fazia nada sem o meu pai consentir. 

 
2.2.   

 A vírgula é obrigatória quando as orações reduzidas ocorrem nas posições 
inicial e medial, como, por exemplo, em a) e b). Quando as orações reduzidas 
ocorrem no fim da frase, a vírgula é facultativa, isto é, pode-se usar, ou não. 
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3.  
3.1.   Orações reduzidas sublinhadas. 

a) Nos últimos anos, deixei-me dominar pela minha mulher. Nada fazia, na minha 
vida, sem ela consentir. 

b) É comum, em muitos países africanos, os pais não se importarem com a 
formação dos filhos, por eles mesmos não terem ido à escola. Mas não 
percebem que, negando educação aos filhos, limitam as suas possibilidades de 
desenvolvimento. 

c) Os atletas faltaram ao último treino por estarem desgastados com a direcção do 
clube. Apenas cinco, num universo de 23, se apresentaram receando uma 
provável demissão.  

d) Aquilo era, entre muitos, apenas mais um animal visto de longe.  Chegados, não 
nos contivemos perante a sua beleza chegados. E, então, não demorou que 
disputássemos a vez, querendo posar para as fotos com o animal. 
 

3.2.  Colocação das vírgulas nas posições inicial ou medial.  
a) Nos últimos anos, deixei-me dominar pela minha mulher. Sem ela consentir, 

nada fazia na minha vida. 
b) É comum, em muitos países africanos, por eles mesmos não terem ido à 

escola, os pais não se importarem com a formação dos filhos. Mas não 
percebem que, negando educação aos filhos, limitam as suas possibilidades de 
desenvolvimento. 

c) Por estarem desgastados com a direcção do clube, os atletas faltaram ao 
último treino. Apenas cinco, num universo de 23, receando uma provável 
demissão, se apresentaram.  

d) Visto de longe, aquilo era, entre muitos, apenas mais um animal. Não nos 
contivemos, chegados mais próximo do bicho, perante a sua beleza. E, então, 
querendo posar para as fotos com o animal, não demorou que disputássemos 
a vez. 

 
IV. Uso da vírgula com modificadores nominais 

 
1.  

a) Malangatana, “pintor mor” de Moçambique, era um homem multifacetado. 
b) A LAM, a maior transportadora aérea do país, anunciou novos destinos de voo. 
c) O Jardim Nangade, vulgo jardim dos madjermanes, está em reabilitação. 
d) O escritor chinês Mo Yan, autor de reconhecida obra, recebeu o Prémio Nobel 

2012. 
e) O país deveria candidatar o tufo, dança típica de Nampula, a património 

cultural da humanidade. 
f)    O senhor Pontes, proprietário da empresa, foi obrigado a despedir 

trabalhadores. 
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2. 
2.1.  Selecção da opção em que a vírgula está correctamente colocada.  

a) Mia Couto, autor de Terra Sonâmbula, recebeu o Prémio Camões 2013.  
b) A Timbila, instrumento musical Chope, é património cultural da humanidade. 
c) As cheias também criaram prejuízos em Chokwe, o celeiro do país.  
d) Ontem, anunciaram que Joaquim Chissano, antigo presidente do país, foi 

nomeado conselheiro das Nações Unidas. 
e) Foi instalado, em Mwadjahane, a terra de Mondlane, um museu em sua 

homenagem. 
f) Reinata Sadimba, renomada ceramista moçambicana, é famosa pela sua 

originalidade. 
 

2.2.   
 Nas frases a) e d), os modificadores nominais com a função de apostos devem 

ser isolados por vírgulas. 
 

3. Selecção de constituintes 
a) A Antropologia vem adquirindo maior destaque nos últimos anos. 

A Antropologia, ciência que estuda o homem, vem adquirindo maior 
destaque nos últimos anos. 

b) O professor recomendou que os estudantes lessem “Niketche”. 
O professor recomendou que os estudantes lessem “Niketche”, obra de 
Paulina Chiziane. 

c) Os restos mortais de Ngungunhane foram reclamados por Samora. 
Os restos mortais de Ngungunhane, imperador de Gaza, foram reclamados 
por Samora. 

d) O médico e professor universitário disse tratar-se de um tumor benigno. 
O médico e professor universitário, especialista em Oncologia, disse tratar-se 
de um tumor benigno. 

e) A TVM transmitiu o campeonato africano em directo. 
A TVM, televisão pública de Moçambique, transmitiu o campeonato africano 
em directo. 

f)   Tico Tico despediu-se dos relvados. 
Tico Tico, capitão dos Mambas, despediu-se dos relvados. 

 

 

 

 

 

 

 


