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QUESTÃO - 07 
Analise os períodos I, II e III, pontuados de duas maneiras. 
I-  Normalmente almoço em casa durante a semana. 
  Normalmente, almoço em casa durante a semana. 
II-  As mulheres que são mães têm trabalho dobrado. 
  As mulheres, que são mães, têm trabalho dobrado. 
III-  Alberto, o secretário da escola teve que sair e não voltará hoje. 
   Alberto, o secretário da escola, teve que sair e não voltará hoje. 
Com a alteração da pontuação, houve mudança de sentido: 
a) somente nos itens II e III. 
b) somente nos itens I e III. 
c) somente nos itens I e II. 
d) somente no item II. 
e) somente no item I. 
Argumentação do(a) candidato(a): 

Solicita anulação da questão, alegando que na afirmativa II não ocorre alteração de sentido com alteração da 

pontuação. 

Resposta:  

Não procede a alegação da candidata, conforme demonstramos a seguir. 

II-  As mulheres que são mães têm trabalho dobrado. 
  As mulheres, que são mães, têm trabalho dobrado. 
 

Para entender a diferença, é necessário compreender a diferença em oração subordina adjetiva explicativa e oração 

subordina adjetiva explicativa restritiva. 

Vejamos, por exemplo, em https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/oracao-subordinada-adjetiva.htm 

 
Oração subordinada adjetiva é aquela que se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto 

adnominal. As orações subordinadas adjetivas classificam-se em: explicativas e restritivas.  
 
Explicativas: acrescentam uma qualidade acessória ao antecedente e são separadas da oração principal 
por vírgulas. Ex: Os jogadores de futebol, que são iniciantes, não recebem salários.  

 
Restritivas: restringem o significado do antecedente e não são separadas da oração principal por 
vírgulas. Ex: Os artistas que declararam seu voto foram criticados.  

 

Portanto: 

“As mulheres que são mães têm trabalho dobrado” é oração subordina adjetiva restritiva . 
“As mulheres, que são mães, têm trabalho dobrado” é oração subordina adjetiva explicativa . 
A banca examinadora considera o recurso improcedente. 
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