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Thays Rafaela Magalhães Brito
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PROFESSOR

INDEFERIDO

Ao separarmos as orações:
De acordo com o Estatuto, Oração principal
o acolhimento institucional de crianças e adolescentes e o acolhimento familiar
problemática da questão
, não, negativa, entre vírgulas, o que é aceito pela gramática tradicional
são medidas: oração subordinada
A negativa independe da presença da vírgula, posto que a mesma tem uma
função enunciativa.
Ao separar as frases como um todo, podemos notar: "de acordo com o estatuto,
NEGATIVA, são medidas.
O não tem o mesmo teor com ou sem o emprego da vírgula. Visto que o mesmo
poderia ser empregado entre pontos finais, mas o posicionamento possui uma
retomada da negação, apenas frisando o que não está presente no Estatuto.
Independente do uso ou não da vírgula a interpretação é de que seja considerado

o que não seja recorrente da Lei, não dando margem para dúvida na pontuação,
mas sim na interpretação da proposta elaborada pelo autor da questão.
A vírgula depois da palavra "não" faz com que haja dúvida em relação ao que é
proposto na questão - IMPOSSÍVEL. Pois a negativa está marcada e não
confundindo o leitor. Marcar negação é uma dos inúmeras funções do sinal
gráfico vírgula.
Desse modo, há que se levar em conta que quando a vírgula é colocada no lugar
incorreto, ela faz com que se mude totalmente o significado da frase. Não é
possível levar tal questionamento em conta, pois é o senso comum gramatical
usar a vírgula como desculpa de uma interpretação incorreta da questão
proposta, a negativa está marcada e seria negativa da mesma maneira com ou
sem o emprego do sinal gráfico.
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Sarah Gabrielle Ribeiro Neves

PROFESSOR

INDEFERIDO

Ao separarmos as orações:
De acordo com o Estatuto, Oração principal.
o acolhimento institucional de crianças e adolescentes e o acolhimento familiar
problemática da questão
, não, negativa, entre vírgulas, o que é aceito pela gramática tradicional
são medidas: oração subordinada
A negativa independe da presença da vírgula, posto que a mesma tem uma
função enunciativa.
Ao separar as frases como um todo, podemos notar: "de acordo com o estatuto,
NEGATIVA, são medidas.
O não tem o mesmo teor com ou sem o emprego da vírgula. Visto que o mesmo
poderia ser empregado entre pontos finais, mas o posicionamento possui uma
retomada da negação, apenas frisando o que não está presente no Estatuto.
Independente do uso ou não da vírgula a interpretação é de que seja considerado
o que não seja recorrente da Lei, não dando margem para dúvida na pontuação,
mas sim na interpretação da proposta elaborada pelo autor da questão.
A vírgula depois da palavra "não" faz com que haja dúvida em relação ao que é

proposto na questão - IMPOSSÍVEL. Pois a negativa está marcada e não
confundindo o leitor. Marcar negação é uma das inúmeras funções do sinal
gráfico vírgula.
Desse modo, há que se levar em conta que quando a vírgula é colocada no lugar
incorreto, ela faz com que se mude totalmente o significado da frase. Não é
possível levar tal questionamento em conta, pois é o senso comum gramatical
usar a vírgula como desculpa de uma interpretação incorreta da questão
proposta, a negativa está marcada e seria negativa da mesma maneira com ou
sem o emprego do sinal gráfico.
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