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Enumeração
A vírgula 1 refere-se ao emprego de elementos de uma mesma função 
ou tema que se relacionam em uma espécie de listagem:

Exemplo: Os eixos de provas de redação são compostos por temas 
sociais que englobam igualdade de direitos, sustentabilidade, 
democracia na educação, saúde e bem-estar social.

Sujeito diferentes
A regra 2 refere-se a uma composição usual nos textos e, 
frequentemente, esquecida, cujo objetivo da vírgula é separar orações 
coordenadas.

Exemplo: O Município deve criar coletas seletivas nas ruas, e a 
população precisa ser informada sobre a separação adequada do lixo.

Elementos deslocáveis
A regra 3 refere-se à utilização de vírgulas em estruturas que, se não 
aparecerem no � nal de uma oração, devem ser empregadas, porque 
se referem a uma composição que se desloca na frase. 

Movimente a composição para veri� car a validade deste uso. 

Exemplos:
(opção 1): Durante a segunda metade do século XIX, a sociedade 
brasileira passou por mudanças fundamentais na política.

(opção 2): A sociedade brasileira, durante a segunda metade do século 
XIX, passou por mudanças fundamentais na política.

(opção 3): A sociedade brasileira passou, durante a segunda metade 
do século XIX, por mudanças fundamentais na política.

Antes das conjunções e conjunções em ínicio de oração
A regra 4 é muito produtiva na escrita de textos, porque o emprego 
dos textualizadores é o que garante coesão e organicidade às 
redações, ou seja, é o que, ao armar a teia discursiva, estrutura os 
principais movimentos cognitivos que orientam a argumentação. 
Logo, quanto mais conjunções, provavelmente, mais vírgulas. 

Antes das conjunções

Exemplo 1: A revisão das vírgulas é importante, porque não atentar 
para seu uso pode provocar equívocos de natureza sintática e 
semântica.

Exemplo 2: Escrever exige prática, de preferência, semanal, mas 
avanços não ocorrem sem revisão textual. 

Conjunções em início de oração

Exemplo 1: Portanto, é fundamental seguir uma metodologia de 
revisão para alcançar bons resultados.

Exemplo 2: Contudo, há estudantes que, infelizmente, acreditam que 
ter repertório acerca de um tema é su� ciente para produzir um texto 
quali� cado.

Ressalvas, destaques e explicações
A regra 5 refere-se às construções que, embora não sejam essenciais, 
enriquecem a análise do texto

Exemplo 1: Os artistas modernistas transformaram a arte brasileira, 
mesmo diante das críticas, porque puseram em prática novos 
conceitos e novas composições formais. (ressalva)

Exemplo 2: Entendo que a história do Brasil, marcada por golpes e 
políticos aproveitadores, possa fazer descrente a nação em relação a 
um futuro próspero. (destaque)

Exemplo 1: A heteronímia, um novo jeito do eu-lírico relacionar-se 
com o poema, foi criada por Fernando Pessoana no início 
do século XX. (explicação)
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Veja que os elementos 
enumerados são organizados 

pela regra 1, pois estão 
agrupados por um aspecto em 

comum: temas sociais.

Atenção para o sujeito do 
verbo dever (Município) e 

precisar (população).

Frequentemente, os advérbios, 
na redação, referem-se a 

tempo e a espaço. Se não 
estiverem no � nal da frase, 

devem ser virgulados.


