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Português

ORTOGRAFIA

Os Porquês

1. Por que 
Por qual motivo / Por qual razão / O motivo pelo qual / Pela qual 

 • Por que não me disse a verdade? 

 • Gostaria de saber por que não me disse a verdade. 

 • As causas por que discuti com ele são sérias demais. 

2. por quê = por que 
Mas sempre bate em algum sinal de pontuação!

 • Você não veio por quê?

 • Não sei por quê. 

 • Por quê? Você sabe bem por quê!
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3. porque  = pois 

 • Ele foi embora, porque foi demitido daqui.

 • Não vá, porque você é útil aqui.

4. porquê = substantivo 

Usado com artigos, pronomes adjetivos ou numerais. 

 • Ele sabe o porquê de tudo isso. 

Este porquê é um substantivo.

Quantos porquês existem na Língua Portuguesa?

Existem quatro porquês.

HOMÔNIMOS E PARÔNIMOS

Homônimos

Vocábulos que se pronunciam da mesma forma, e que diferem no sentido. 

 • Homônimos perfeitos: vocábulos com pronúncia e grafia idênticas (homófonos e 
homógrafos). 

São: 3ª p. p. do verbo ser.

 • Eles são inteligentes. 

São: sadio. 

 • O menino, felizmente, está são. 

São: forma reduzida de santo. 

 • São José é meu santo protetor.

Eu cedo essa cadeira para minha professora!

Eu nunca acordo cedo! 
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 • Homônimos imperfeitos: vocábulos com pronúncia igual (homófonos), mas com grafia 
diferente (heterógrafos).

Cessão: ato de ceder, cedência 

Seção : corte, subdivisão, parte de um todo

Sessão: Espaço de tempo em que se realiza uma reunião 

Parônimos

Vocábulos ou expressões que apresentam semelhança de grafia e pronúncia, mas que diferem 
no sentido. 

Cavaleiro: homem a cavalo 
Cavalheiro: homem gentil 

Acender: pôr fogo a 
Ascender: elevar-se, subir

Acessório: pertences de qualquer instrumento; que não é principal 
Assessório: diz respeito a assistente, adjunto ou assessor 

Caçado: apanhado na caça
Cassado: anulado

Censo: recenseamento
Senso: juízo

Cerra: do verbo cerrar (fechar)
Serra: instrumento cortante; montanha; do v. serrar (cortar)

Descrição: ato de descrever
Discrição: qualidade de discreto

Descriminar: inocentar
Discriminar: distinguir, diferenciar

Emergir: sair de onde estava mergulhado
Imergir: mergulhar

Emigração: ato de emigrar
Imigração: ato de imigrar

Eminente: excelente
Iminente: sobranceiro; que está por acontecer
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Empossar: dar posse
Empoçar: formar poça

Espectador: o que observa um ato
Expectador: o que tem expectativa

Flagrante: evidente
Fragrante: perfumado

Incipiente: que está em começo, iniciante
Insipiente: ignorante

Mandado: ordem judicial
Mandato: período de permanência em cargo

Ratificar: confirmar
Retificar: corrigir

Tacha: tipo de prego; defeito; mancha moralTaxa - imposto
Tachar: censurar, notar defeito em; pôr prego emTaxar - determinar a taxa de 

Tráfego: trânsito
Tráfico: negócio ilícito

Acento: inflexão de voz, tom de voz, acento 
Assento: base, lugar de sentar-se

Concerto: sessão musical; harmonia
Conserto: remendo, reparação

Deferir: atender, conceder
Diferir: ser diferente, distinguir, divergir, discordar

Acerca de:  Sobre, a respeito de.
   Falarei acerca de vocês. 

A cerca de:  A uma distância aproximada de. 
   Mora a cerca de dez quadras do centro da cidade. 

Há cerca de:  Faz aproximadamente. 
   Trabalha há cerca de cinco anos

Ao encontro de: a favor, para junto de. Ir ao encontro dos anseios do povo.
De encontro a: contra. As medidas vêm de encontro aos interesses do povo.
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ACORDO ORTOGRÁFICO

Mudanças no alfabeto

O alfabeto passa a ter 26 letras. Foram reintroduzidas as letras k, w e y. 

[...] J K L [...] V W X Y Z.

Usadas em

a) em símbolos de unidades de medida: km (quilômetro)/kg (quilograma)...

b) em nomes próprios de lugares originários de outras línguas e seus derivados: Kuwait, 
kuwaitiano…

c) em nomes próprios de pessoas e seus derivados: Darwin, darwinismo...

d) podem ser usadas em palavras estrangeiras de uso corrente: sexy, show, download, 
megabyte…

Trema

Não se usa mais o trema, que permanece apenas nas palavras estrangeiras e em suas derivadas.

antiguidade / sequência / consequência /

frequência / tranquilo / cinquenta!

Uso do hífen

Sempre se usa o hífen diante de h:

 • sub-habitação / proto-história / sobre-humano / anti-higiênico / super-homem...

Prefixo Palavra REGRA

última letra igual à primeira letra SEPARA

 • contra-ataque  /  semi-interno  / anti-inflamatório  /  micro-ondas  /  inter-racial  /  sub- 
bibliotecário/ super-romântico/ inter-regional

Obs. 1: com o prefixo sub-, usa-se o hífen também diante de palavra iniciada por r: sub-região, 
sub-raça.
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Prefixo Palavra REGRA

última letra diferente da primeira letra JUNTAR

 • antieducativo / autoescola / infraestrutura / socioeconômico/ semiárido / agroexportador 
/ semianalfabeto / coautor / subúmido

Obs. 2: O prefixo co- aglutina-se com o segundo elemento, mesmo quando este se inicia por o: 
coordenar.

Prefixo Palavra REGRA

terminado em vogal começar por R ou S JUNTAR E DOBRAR ESSAS LETRAS

 • autossuficiente / contrarregra / cosseno / semirrígida / ultrassom microssistema / minissaia 
/antissocial / semissubmersa / macrorregião /antirrábica / neorrealismo / semirreta / 
biorritmo / antirrugas

Com os prefixos circum- e pan-, usa-se o hífen diante de palavra iniciada por m, n e vogal.

 • circum-navegação / pan-americano

Com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró e vice usa-se sempre o hífen.

 • ex-aluno / sem-terra / além-túmulo / aquém-mar / recém-casado / pós-graduação / pré- 
vestibular / pró-euro / vice-rei


