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Pronomes 
 
"Era para mim estudar?" 
 
Errado – Era para mim estudar? 
 
Não. Mim não estuda. Quem estuda sou eu. 
 
Que ocorre nessa frase, gramaticalmente?  
 
Ocorre que, como há um verbo (estudar) exigindo sujeito (alguém 
vai estudar), deveremos colocar um pronome que funcione como 
sujeito, um pronome pessoal do caso reto - eu, tu, ele, ela, nós, vós, 
eles, elas. Os pronomes oblíquos tônicos - mim, ti, si, ele, ela, nós, 
vós, eles, elas (pronomes que só se usam com preposição) - 
funcionam como complementos.  
Então, se não houver verbo à frente, deve-se usar mim ou ti. E se 
houver verbo exigindo sujeito, eu ou tu.  
Portanto a frase apresentada deve ser corrigida:  
 
Correto – Era para eu estudar?  
 
Outros exemplos: 

 Entre mim e ti tudo se acabou. 

 Entre eu sair com você e com ela, prefiro você. 

 Este livro é para eu ler. 
Mas você deve estar pensando: como vou saber se é sujeito ou 
não? Então faça o seguinte: 
Use eu ou tu sempre, antes de um verbo no infinitivo (verbo 
terminado em ar, er ou ir). 
SEMPRE. 
Menos quando surgir o seguinte: Verbo de Ligação (ser, estar, 
parecer, ficar, permanecer, continuar), junto de Predicativo do 
Sujeito, ou os verbos Custar, Bastar, Restar e Faltar.  
Exemplos: 

 Foi difícil para mim aceitar a situação. 

 Custou para mim entender a matéria. 

 Basta para mim estar a seu lado.  
 
 
Conosco ou com nós? Consigo ou...? 
 
Na variedade padrão, os pronomes oblíquos si e cnsigo só podem 
ser empregados como reflexivos na 3ª pessoa: 
 
Exs.:  
Vaidosa, ela só falava de si mesma. 
O professor trouxe as avaliações consigo. 
 
Os demais, comigo, contigo, conosco, convosco, são utilizados 
normalmente. 
Ex.: 
Ela simpatizou comigo/conosco. 
 
O emprego de com vós e com nós é admitido quando estes forem 
reforçados por outros, mesmos, próprios, todos, ambos ou qualquer 
numeral. 
Ex.: 
Ele já discutiu com nós ambos/com nós dois. 
 
 
Função sintática dos pronomes pessoais 
 
Conforme você deve ter observado, os pronomes pessoais: 
1º são sempre pronomes substantivados; 
2º para distingui-los e empregá-los, é necessário saber que função 
sintática desempenham na oração. 
 
Assim: 

 Os pronomes retos empregam-se como sujeito e 
predicativo do sujeito: 

Eu sou eu, ora. (predicativo do sujeito) 

 Os pronomes oblíquos (átonos e tônicos) geralmente 
exercem na frase a função de objeto direto ou indireto. 
 
Os átonos de 3ª pessoa o, a, os, as funcionam como 
objeto direto; lhe, lhes, como objeto indireto; os demais, 
me, te, se, nos, vos, podem ser objeto direto ou indireto, 
dependendo da predicação do verbo que completam. 
Exs.: 
Convidou-me/os a sair. OD 
Emprestaram-me/lhe os livros. OI 
 
Os tônicos são sempre precedidos de preposição. Por 
isso, sua função sintática só pode ser determinada pela 
predicação do verbo ou do nome ao qual servem de 
complemento. 
Exs.: 
Carolina é fiel a ele. CN 
O trabalho foi feito por mim. Agente da passiva 
 
Em muitos casos, o pronome oblíquo pode equivaler a um 
pronome possessivo, situação em que exerce a função de 
adjunto adnominal. 
Exs.: 
Rasgaram-me o livro. Adj. Adn. 
Rasgaram o meu livro. Adj. Adn. 
 
 
Utilização dos pronomes demonstrativos 
 

Em relação ao espaço: 

 Este(s), esta(s) e isto indicam o que está perto da pessoa 
que fala. (Este relógio de bolso que estou usando 
pertence ao meu avô). 

 Esse(s), essa(s) e isso indicam o que está perto da 
pessoa com quem se fala. (Mamãe, passe-me, por favor, 
essa revista que está perto de você). 

 Aquele(s), aquela(s) e aquilo indicam o que está distante 
tanto da pessoa que fala como da pessoa com quem se 
fala. (Olhem aquela casa. É um exemplo da arquitetura 
colonial brasileira). 

 
Em relação ao tempo: 

 Este(s), esta(s) e isto indicam o tempo presente em 
relação à pessoa que fala. (Esta tarde irei ao 
supermercado fazer a compra do mês). 

 Esse(s), essa(s) e isso indicam o tempo passado, mas 
relativamente próximo à época em que se situa a pessoa 
que fala. (Essa noite dormi mal; tive pesadelos horríveis). 

 Aquele(s), aquela(s) e aquilo indicam um afastamento no 
tempo, referido de modo vago ou como tempo remoto. 
(Naquele tempo, os filhos das classes abastadas iam 
estudar em Portugal) 

 
Em relação ao falado ou escrito ou ao que se vai falar ou escrever 
 

 Este(s), esta(s) e isto são empregados quando se quer 
fazer referência a alguma coisa sobre a qual ainda se vai 
falar. (São estes os assuntos da reunião: informes gerais, 
discussão do uso das quadras nos intervalos entre as 
aulas, abertura da cantina aos domingos). 

 Esse(s), essa(s) e isso são empregados quando se quer 
fazer referência a alguma coisa sobre a qual já se falou. 
(Sua participação nas olimpíadas de matemática, isso é o 
que mais desejamos agora). 

 Este e aquele são empregados quando se faz referência a 
termos já mencionados; aquele para o referido em 
primeiro lugar e este para o referido por último. (Pedro e 
Paulo são alunos que se destacam na classe: este pela 
rapidez com que resolve os exercícios de Matemática; 
aquele pela criatividade em produção de textos). 

 
Função sintática dos pronomes 
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Os pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos e 
interrogativos, quando são adjetivos, desempenham na oração a 
função de adjunto adnominal; quando são substantivos, 
desempenham na oração as funções próprias dos substantivos, ou 
seja, de sujeito, objeto direto, objeto indireto, etc. Veja os exemplos: 
Empreste-me seu caderno. Esqueci o meu em casa.   
Adj. Adn. = Pron. Adj. / OD = Pron. Subst. 
 
Ninguém imaginava quem era aquele ilustre visitante. 
Suj. = Pron. Subst. / Suj. = pron. Subst. / Adj. and. = pron. Adj. 
 
Função sintática dos pronomes relativos 
 
Os pronomes relativos assumem um duplo papel no período: 
representam um antecedente e servem de elemento de 
subordinação na oração que iniciam. Por isso, sempre 
desempenham nas orações que iniciam uma função sintática, que 
pode ser de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, 
adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal e 
agente da passiva. 
Observe: 
 
O remédio custa muito caro. Eu preciso do remédio. OI 
O remédio de que preciso custa muito caro. OI 
 
O pronome relativo cujo funciona geralmente como adjunto 
adnominal; e o relativo onde, como adjunto adverbial: 
 
A família a cujo imóvel se referem mudou-se do Brasil. Adj. Adn. 
A cidade onde nasci é muito calma e agradável. Adj. Adv. 
 
 
 

Colocação Pronominal 
 
Regras gerais de colocação pronominal 
 
Ênclise – é a colocação normal do pronome na língua culta. (depois 
do verbo) 
Ex.: Levantei-me cedo hoje. 
Mesóclise – É a colocação do pronome quando o verbo se encontra 
no futuro do presente ou no futuro do pretérito, desde que não haja 
condição de próclise. (no meio do verbo) 
Exs.: O torneio de xadrez realizar-se-á no início da primavera. 
Contar-lhe-ia o segredo, se pudesse. 
 
Próclise – É a colocação do pronome quando antes do verbo há 
palavras que exercem atração sobre ele, como: 

 Palavra negativa (não, nem, nunca, ninguém, nenhum, 
nada, jamais...) não seguida de pausa. Ex.: Nunca nos 
revelou sua verdadeira identidade. 

 Advérbio não seguido de vírgula. Ex.: Depois me dirigi ao 
balcão de informações. 

Obs.: Havendo vírgula depois de palavra negativa ou de advérbios, 
usa-se ênclise. Exs.: Não, disse-me ele, não me deve mais nada. 
Em seguida, despediu-se de todos gentilmente. 

 Pronomes relativos e indefinidos. Exs.: O rapaz que me 
procurou vendia dicionários. /  Quem te acompanhou até 
aqui? 

 Conjunção subordinativa. Ex.: Pensei que lhe dariam o 
emprego. 

 Preposição “em”, seguida de gerúndio. Ex.: Em se 
tratando de brigas familiares, não me meto. 

 Infinitivo pessoal precedido de preposição. Ex.: Para se 
desculparem, enviaram-nos flores e bombons. 

 Orações optativas, exclamativas ou interrogativas, com 
sujeito antes do verbo. Ex.: Deus lhe pague, moço! 
 

Obs.: Havendo entre a palavra que exerce atração e o pronome 
oblíquo um termo ou oração intercalados, a próclise continua sendo 
necessária. Observe: Nunca, é bom saberem, lhe pedi dinheiro. 
 
Colocação dos pronomes átonos nas locuções verbais 

 
Nas locuções verbais ocorrem as seguintes colocações de 
pronomes: 
 
Com verbo auxiliar + infinitivo ou gerúndio 
 
Se não houver fator que justifique a próclise, o pronome poderá ser 
colocado: 

 Depois do verbo auxiliar. 
Exs.: Devo-lhe mandar o livro ainda hoje. 
Vinha-se arrastando pelas ruas. 

 Depois do infinitivo ou gerúndio. 
Exs.: Devo mandar-lhe o livro hoje. 
Vinha arrastando-se pelas ruas. 
 
Se houver fator que justifique a próclise, o pronome poderá ser 
colocado: 
 

 Antes do verbo auxiliar. 
Exs.: Nada lhe devo contar. 
Todos nos estavam esperando. 

 Depois do infinitivo ou gerúndio. 
Exs.: Nada devo contar-lhe. 
Todos estavam esperando-nos. 
 
Observações: 
1ª Havendo preposição entre o verbo auxiliar e o infinitivo, a 
colocação do pronome é facultativa.  
Ex.: A moça há de acostumar-se com a vida de casada. / A moça há 
de se acostumar com a vida de casada. 
2ª Com a preposição a e o pronome oblíquo o (e variações), o 
pronome deverá ser colocado depois do infinitivo.  
Ex: Tornou a vê-los depois do casamento. 
 
Com verbo auxiliar + particípio 
 
Se não houver fator que justifique a próclise, o pronome ficará 
depois  do verbo auxiliar.  
Ex.: Haviam-me oferecido um bom emprego. 
 
Se houver fator que justifique a próclise, o pronome ficará antes do 
verbo auxiliar.  
Ex.: Não me haviam oferecido nada de bom. 
 
 

Regras de acentuação gráfica 
 
As palavras em Língua Portuguesa são acentuadas de acordo com 
regras. Para que você saiba aplicá-las é preciso que tenha claros 
alguns conceitos como tonicidade, encontros consonantais e 
vocálicos...  
DICAS 
Para você acentuar uma palavra: 
1º - Divida-a em sílabas; 
2º - Classifique-a quanto à tonicidade (oxítona, paraxítona ...); 
3º - De acordo com sua terminação, encaixe-a nos itens abaixo. 
Você deve acentuar as vogais tônicas das: 
 
MONOSSÍLABAS terminadas em: 
-a(s). Ex.: pá  
-e(s). Ex.: ré 
-o(s). Ex.: nós 
 
OXÍTONAS terminadas em: 
-a (s). Ex.: cajá 
-e (s). Ex.: sapé 
-o (s). Ex.: jiló 
-em(s). Ex.: também 
-en (s). Ex.: reféns 
-éi (s), ói (s), éu (s). – Ex.: réis(dinheiro) , herói, troféus, 
PAROXÍTONAS terminadas em: (ps um xiru não lon ditongo) 
-ps. Ex.:bíceps 
-um, uns. – Ex: álbum, álbuns 
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-x. Ex.: tórax 
-i. Ex.: júri 
-r. Ex.: néctar 
-u, -us. Ex.: vírus 
-n,-ns. Ex.: hífen, éden 
-ã,-ãs,-ão,-ãos. - Ex.: órgão, ímã 
-l. Ex.: útil 
-on, nos. – Ex.: órion. 
-ditongo. Ex.:régua 
PROPAROXÍTONAS 
TODAS  
Ex.: lâmpada, fábrica 
ATENÇÃO! 
não se acentuam as paroxítonas terminadas em -ens. Ex.: itens, 
nuvens... 
HIATOS  
Quando i, u tônicos forem o segundo elemento de um hiato e 
estiverem sozinhos na sílaba ou acompanhados de s. Ex.: saída, 
baú, egoísta, baús... 
Exceções: 
a) hiatos seguidos de nh na sílaba seguinte não são acentuados. 
Ex.: rainha, bainha...  
b) hiatos precedidos de ditongo não devem não são acentuados. 
Ex.: baiuca... 
Não se acentua a primeira vogal tônica dos hiatos oo(s) e ee. 
Ex.:voo, leem... 
Os verbos que possuem EE (hiatos) são apenas quatro: crer, dar, 
ler e ver. Ex.:creem, deem, leem, veem. 
Seus derivados também não são acentuados. Ex.:releem, reveem... 
 
Trema: 
Somente será usado em palavras estrangeiras. 
Acento diferencial 
O acento diferencial (que pode ser circunflexo ou agudo) é usado 
como sinal distintivo de vocábulos homógrafos (palavras que 
apresentam a mesma escrita). Alguns exemplos: 
- pôr (verbo) - por (preposição) 
Pôde (passado) – pode (presenta) 
- porquê (substantivo) - porque(conjunção) 
ATENÇÃO! 
O verbo TER, VIR e seus derivados não possuem dois EE na 3ª 
pessoa do plural no presente do indicativo: ele tem, eles têm; ele 
vem, eles vêm; ele contém, eles contêm... 
 
 

EMPREGO DOS SINAIS DE PONTUAÇÃO 
 
Há certos recursos da linguagem - pausa, melodia, entonação e até 
mesmo, silêncio - que só estão presentes na oralidade. Na 
linguagem escrita, para substituir tais recursos, usamos os sinais de 
pontuação. Estes são também usados para destacar palavras, 
expressões ou orações e esclarecer o sentido de frases, a fim de 
dissipar qualquer tipo de ambiguidade. 
 

1. Vírgula 
Emprega-se a vírgula (uma breve pausa): 
a) para separar os elementos mencionados numa relação: 
A nossa empresa está contratando engenheiros, economistas, 
analistas de sistemas e secretárias. 
O apartamento tem três quartos, sala de visitas, sala de jantar, área 
de serviço e dois banheiros. 

NOTA 
Mesmo que o e venha repetido antes de cada um dos elementos da 
enumeração, a vírgula deve ser empregada: 

 
Rodrigo estava nervoso. Andava pelos cantos, e gesticulava, e 
falava em voz alta, e ria, e roía as unhas. 
b) para isolar o vocativo: 
Cristina, desligue já esse telefone! 
Por favor, Ricardo, venha até o meu gabinete. 
c) para isolar o aposto: 
Dona Sílvia, aquela mexeriqueira do quarto andar, ficou presa no 
elevador. 

Rafael, o gênio da pintura italiana, nasceu em Urbino. 
d) para isolar palavras e expressões explicativas (a saber, por 
exemplo, isto é, ou melhor, aliás, além disso etc.): 
Gastamos R$ 5.000,00 na reforma do apartamento, isto é, tudo o 
que tínhamos economizado durante anos. 
Eles viajaram para a América do Norte, aliás, para o Canadá. 
e) para isolar o adjunto adverbial antecipado: 
Lá no sertão, as noites são escuras e perigosas. 
Ontem à noite, fomos todos jantar fora. 
f) para isolar elementos repetidos: 
O palácio, o palácio está destruído. 
Estão todos cansados, cansados de dar dó! 
g) para isolar, nas datas, o nome do lugar: 
São Paulo, 22 de maio de 1995. 
Roma, 13 de dezembro de 1995. 
h) para isolar os adjuntos adverbiais: 
A multidão foi, aos poucos, avançando para o palácio. 
Os candidatos serão atendidos, das sete às onze, pelo próprio 
gerente. 
i) para isolar as orações coordenadas, exceto as introduzidas pela 
conjunção e: 
Ele já enganou várias pessoas, logo não é digno de confiança. 
Você pode usar o meu carro, mas tome muito cuidado ao dirigir. 
Não compareci ao trabalho ontem, pois estava doente. 
j) para indicar a elipse de um elemento da oração: 
Foi um grande escândalo. Às vezes gritava; outras, estrebuchava 
como um animal. 
Não se sabe ao certo. Paulo diz que ela se suicidou, a irmã, que foi 
um acidente. 
k) para separar o paralelismo de provérbios: 
Ladrão de tostão, ladrão de milhão. 
Ouvir cantar o galo, sem saber onde. 
l) após a saudação em correspondência (social e comercial): 
Com muito amor, 
Respeitosamente, 
m) para isolar as orações adjetivas explicativas: 
Marina, que é uma criatura maldosa, "puxou o tapete" de Juliana lá 
no trabalho. 
Vidas Secas, que é um romance contemporâneo, foi escrito por 
Graciliano Ramos. 
n) para isolar orações intercaladas: 
Não lhe posso garantir nada, respondi secamente. 
O filme, disse ele, é fantástico. 
2. Ponto 
Emprega-se o ponto, basicamente, para indicar o término de um 
frase declarativa de um período simples ou composto.  
Desejo-lhe uma feliz viagem. 
A casa, quase sempre fechada, parecia abandonada, no entanto 
tudo no seu interior era conservado com primor. 
O ponto é também usado em quase todas as abreviaturas, por 
exemplo: fev. = fevereiro, hab. = habitante, rod. = rodovia. 
O ponto que é empregado para encerrar um texto escrito recebe o 
nome de ponto final. 
3. Ponto-e-vírgula 
Utiliza-se o ponto-e-vírgula para assinalar uma pausa maior do que 
a da vírgula, praticamente uma pausa intermediária entre o ponto e 
a vírgula. 
Geralmente, emprega-se o ponto-e-vírgula para: 
a) separar orações coordenadas que tenham um certo sentido ou 
aquelas que já apresentam separação por vírgula: 
Criança, foi uma garota sapeca; moça, era inteligente e alegre; 
agora, mulher madura, tornou-se uma doidivanas. 
b) separar vários itens de uma enumeração: 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais; 
 (Constituição da República Federativa do Brasil) 
4. Dois-pontos 
Os dois-pontos são empregados para: 
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a) uma enumeração: 
... Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo 
porque falou: e daí tornou atrás, ao próprio ato. 
Estirado no gabinete, evocou a cena: o menino, o carro, os cavalos, 
o grito, o salto que deu, levado de um ímpeto irresistível... 
(Machado de Assis) 
b) uma citação: 
Visto que ela nada declarasse, o marido indagou: 
- Afinal, o que houve? 
c) um esclarecimento: 
Joana conseguira enfim realizar seu desejo maior: seduzir Pedro. 
Não porque o amasse, mas para magoar Lucila. 
Observe que os dois-pontos são também usados na introdução de 
exemplos, notas ou observações. 
Parônimos são vocábulos diferentes na significação e parecidos na 
forma. Exemplos: ratificar/retificar, censo/senso, 
descriminar/discriminar etc. 
Nota: A preposição per, considerada arcaica, somente é usada na 
frase de per si (= cada um por sua vez, isoladamente). 
Observação: Na linguagem coloquial pode-se aplicar o grau 
diminutivo a alguns advérbios: cedinho, longinho, melhorzinho, 
pouquinho etc. 

NOTA 
A invocação em correspondência (social ou comercial) pode ser 
seguida de dois-pontos ou de vírgula: 
Querida amiga: 
Prezados senhores, 

 
5. Ponto de interrogação 
O ponto de interrogação é empregado para indicar uma pergunta 
direta, ainda que esta não exija resposta: 
O criado pediu licença para entrar: 
- O senhor não precisa de mim? 
- Não obrigado. A que horas janta-se? 
- Às cinco, se o senhor não der outra ordem. 
- Bem. 
- O senhor sai a passeio depois do jantar? de carro ou a cavalo? 
- Não. 
(José de Alencar) 
 
6. Ponto de exclamação 
O ponto de exclamação é empregado para marcar o fim de qualquer 
enunciado com entonação exclamativa, que normalmente exprime 
admiração, surpresa, assombro, indignação etc. 
- Viva o meu príncipe! Sim, senhor... Eis aqui um comedouro muito 
compreensível e muito repousante, Jacinto! 
- Então janta, homem! 
(Eça de Queiroz) 

NOTA 
O ponto de exclamação é também usado com interjeições e 
locuções interjetivas: 
Oh! 
Valha-me Deus! 

 
7. Reticências 
As reticências são empregadas para: 
a) assinalar interrupção do pensamento: 
- Bem; eu retiro-me, que sou prudente. Levo a consciência de que 
fiz o meu dever. Mas o mundo saberá... 
(Júlio Dinis) 
b) indicar passos que são suprimidos de um texto: 
O primeiro e crucial problema de linguística geral que Saussure 
focalizou dizia respeito à natureza da linguagem. Encarava-a como 
um sistema de signos... Considerava a linguística, portanto, com um 
aspecto de uma ciência mais geral, a ciência dos signos... 
(Mattoso Camara Jr.) 
c) marcar aumento de emoção: 
As palavras únicas de Teresa, em resposta àquela carta, 
significativa da turvação do infeliz, foram estas: "Morrerei, Simão, 
morrerei. Perdoa tu ao meu destino... Perdi-te... Bem sabes que 
sorte eu queria dar-te... e morro, porque não posso, nem poderei 
jamais resgatar-te. 
(Camilo Castelo Branco) 

 
8. Aspas 
As aspas são empregadas: 
a) antes e depois de citações textuais: 
Roulet afirma que "o gramático deveria descrever a língua em uso 
em nossa época, pois é dela que os alunos necessitam para a 
comunicação quotidiana". 
b) para assinalar estrangeirismos, neologismos, gírias e expressões 
populares ou vulgares: 
O "lobby" para que se mantenha a autorização de importação de 
pneus usados no Brasil está cada vez mais descarado. 
(Veja) 
Na semana passada, o senador republicano Charles Grassley 
apresentou um projeto de lei que pretende "deletar" para sempre 
dos monitores de crianças e adolescentes as cenas consideradas 
obscenas. 
(Veja) 
Popularidade no "xilindró" 
Preso há dois anos, o prefeito de Rio Claro tem apoio da população 
e quer uma delegada para primeira-dama. 
(Veja) 
Com a chegada da polícia, os três suspeitos "puxaram o carro" 
rapidamente. 
c) para realçar uma palavra ou expressão: 
Ele reagiu impulsivamente e lhe deu um "não" sonoro. 
Aquela "vertigem súbita" na vida financeira de Ricardo afastou-lhe 
os amigos dissimulados. 
 
9. Travessão 
Emprega-se o travessão para: 
a) indicar a mudança de interlocutor no diálogo: 
- Que gente é aquela, seu Alberto? 
- São japoneses. 
- Japoneses? E... é gente como nós? 
- É. O Japão é um grande país. A única diferença é que eles são 
amarelos. 
- Mas, então não são índios? 
(Ferreira de Castro) 
b) colocar em relevo certas palavras ou expressões: 
Maria José sempre muito generosa - sem ser artificial ou piegas - a 
perdoou sem restrições. 
Um grupo de turistas estrangeiros - todos muito ruidosos - invadiu o 
saguão do hotel no qual estávamos hospedados. 
c) substituir a vírgula ou os dois pontos: 
Cruel, obscena, egoísta, imoral, indômita, eternamente selvagem, a 
arte é a superioridade humana - acima dos preceitos que se 
combatem, acima das religiões que passam, acima da ciência que 
se corrige; embriaga como a orgia e como o êxtase. 
(Raul Pompéia) 
d) ligar palavras ou grupos de palavras que formam um "conjunto" 
no enunciado: 
A ponte Rio-Niterói está sendo reformada. 
O triângulo Paris-Milão-Nova York está sendo ameaçado, no mundo 
da moda, pela ascensão dos estilistas do Japão. 
 
10. Parênteses 
Os parênteses são empregados para: 
a) destacar num texto qualquer explicação ou comentário: 
Todo signo linguístico é formado de duas partes associadas e 
inseparáveis, isto é, o significante (unidade formada pela sucessão 
de fonemas) e o significado (conceito ou ideia). 
b) incluir dados informativos sobre bibliografia (autor, ano de 
publicação, página etc.): 
Mattoso Camara (1977:91) afirma que, às vezes, os preceitos da 
gramática e os registros dos dicionários são discutíveis: consideram 
erro o que já poderia ser admitido e aceitam o que poderia, de 
preferência, ser posto de lado. 
c) indicar marcações cênicas numa peça de teatro: 
Abelardo I - Que fim levou o americano? 
João - Decerto caiu no copo de uísque! 
Abelardo I - Vou salvá-lo. Até já! 
(sai pela direita) 
(Oswald de Andrade) 
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d) isolar orações intercaladas com verbos declarativos, em 
substituição à vírgula e aos travessões: 
Afirma-se (não se prova) que é muito comum o recebimento de 
propina para que os carros apreendidos sejam liberados sem o 
recolhimento das multas. 
 
11. Asterisco 
O asterisco, sinal gráfico em forma de estrela, é um recurso 
empregado para: 
a) remissão a uma nota no pé da página ou no fim de um capítulo 
de um livro: 
Ao analisarmos as palavras sorveteria, sapataria, confeitaria, leiteria 
e muitas outras que contêm o morfema preso* -aria e seu alomorfe -
eria, chegamos à conclusão de que este afixo está ligado a 
estabelecimento comercial. Em alguns contextos pode indicar 
atividades, como em: bruxaria, gritaria, patifaria etc. 
É o morfema que não possui significação autônoma e sempre 
aparece ligado a outras palavras. 
b) substituição de um nome próprio que não se deseja mencionar: 
O Dr.* afirmou que a causa da infecção hospitalar na Casa de 
Saúde Municipal está ligada à falta de produtos adequados para 
assepsia. 
 
 

Ortografia. 
 

A ortografia é a parte da língua responsável pela grafia 
correta das palavras. Essa grafia baseia-se no padrão culto da 
língua. 

As palavras podem apresentar igualdade total ou parcial 
no que se refere a sua grafia e pronúncia, mesmo tendo significados 
diferentes. Essas palavras são chamadas de homônimas (canto, 
do grego, significa ângulo / canto, do latim, significa música vocal). 
As palavras homônimas dividem-se em homógrafas, quando tem a 
mesma grafia (gosto, substantivo e gosto, 1ª pessoa do singular do 
verbo gostar) e homófonas, quando tem o mesmo som (paço, 
palácio ou passo, movimento durante o andar). 

Quanto à grafia correta em língua portuguesa, devem-se 
observar as seguintes regras: 

O fonema s: 
Escreve-se com S e não com C/Ç: 

 as palavras substantivadas derivadas de verbos com 
radicais em nd, rg, rt, pel, corr e sent.  

Exemplos: pretender - pretensão / expandir - expansão / 
ascender - ascensão / inverter - inversão / aspergir aspersão / 
submergir - submersão / divertir - diversão / impelir - impulsivo / 
compelir - compulsório / repelir - repulsa / recorrer - recurso / 
discorrer - discurso / sentir - sensível / consentir - consensual 

Escreve-se com SS e não com C e Ç: 

 os nomes derivados dos verbos cujos radicais terminem 
em gred, ced, prim ou com verbos terminados por tir ou 
meter  

Exemplos: agredir - agressivo / imprimir - impressão / 
admitir - admissão / ceder - cessão / exceder - excesso / percutir - 
percussão / regredir - regressão / oprimir - opressão / comprometer - 
compromisso / submeter - submissão 

 quando o prefixo termina com vogal que se junta com a 
palavra iniciada por s  

Exemplos: a + simétrico - assimétrico / re + surgir - 
ressurgir 

 no pretérito imperfeito simples do subjuntivo  
Exemplos: ficasse, falasse 
Escreve-se com C ou Ç e não com S e SS: 

 os vocábulos de origem árabe:  
Exemplos: cetim, açucena, açúcar 

 os vocábulos de origem tupi, africana ou exótica  
Exemplos: cipó, Juçara, caçula, cachaça, cacique 

 os sufixos aça, aço, ação, çar, ecer, iça, nça, uça, uçu.  
Exemplos: barcaça, ricaço, aguçar, empalidecer, carniça, 

caniço, esperança, carapuça, dentuço 

 nomes derivados do verbo ter.  

Exemplos: abster - abstenção / deter - detenção / ater - 
atenção / reter - retenção 

 após ditongos  
Exemplos: foice, coice, traição 

 palavras derivadas de outras terminadas em te, to(r)  
Exemplos: marte - marciano / infrator - infração / absorto - 

absorção 
O fonema z: 
Escreve-se com S e não com Z: 

 os sufixos: ês, esa, esia, e isa, quando o radical é 
substantivo, ou em gentílicos e títulos nobiliárquicos.  

Exemplos: freguês, freguesa, freguesia, poetisa, baronesa, 
princesa, etc. 

 os sufixos gregos: ase, ese, ise e ose.  
Exemplos: catequese, metamorfose. 

 as formas verbais pôr e querer.  
Exemplos: pôs, pus, quisera, quis, quiseste. 

 nomes derivados de verbos com radicais terminados em 
d.  

Exemplos: aludir - alusão / decidir - decisão / empreender - 
empresa / difundir - difusão 

 os diminutivos cujos radicais terminam com s  
Exemplos: Luís - Luisinho / Rosa - Rosinha / lápis - 

lapisinho 

 após ditongos  
Exemplos: coisa, pausa, pouso 

 em verbos derivados de nomes cujo radical termina com 
s.  

Exemplos: anális(e) + ar - analisar / pesquis(a) + ar - 
pesquisar 

Escreve-se com Z e não com S: 

 os sufixos ez e eza das palavras derivadas de adjetivo  
Exemplos: macio - maciez / rico - riqueza 

 os sufixos izar (desde que o radical da palavra de origem 
não termine com s)  

Exemplos: final - finalizar / concreto - concretizar 

 como consoante de ligação se o radical não terminar com 
s.  

Exemplos: pé + inho - pezinho / café + al - cafezal ≠ lápis + 
inho - lapisinho 

O fonema j: 
Escreve-se com G e não com J: 

 as palavras de origem grega ou árabe  
Exemplos: tigela, girafa, gesso. 

 estrangeirismo, cuja letra G é originária.  
Exemplos: sargento, gim. 

 as terminações: agem, igem, ugem, ege, oge (com 
poucas exceções)  

Exemplos: imagem, vertigem, penugem, bege, foge. 
Observação 
Exceção: pajem 

 as terminações: ágio, égio, ígio, ógio, ugio.  
Exemplos: sufrágio, sortilégio, litígio, relógio, refúgio. 

 os verbos terminados em ger e gir.  
Exemplos: eleger, mugir. 

 depois da letra "r" com poucas exceções.  
Exemplos: emergir, surgir. 

 depois da letra a, desde que não seja radical terminado 
com j.  

Exemplos: ágil, agente. 
Escreve-se com J e não com G: 

 as palavras de origem latinas  
Exemplos: jeito, majestade, hoje. 

 as palavras de origem árabe, africana ou exótica.  
Exemplos: alforje, jibóia, manjerona. 

 as palavras terminada com aje.  
Exemplos: laje, ultraje 
O fonema ch: 
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Escreve-se com X e não com CH: 

 as palavras de origem tupi, africana ou exótica.  
Exemplo: abacaxi, muxoxo, xucro. 

 as palavras de origem inglesa (sh) e espanhola (J).  
Exemplos: xampu, lagartixa. 

 depois de ditongo.  
Exemplos: frouxo, feixe. 

 depois de en.  
Exemplos: enxurrada, enxoval 
Observação: 
Exceção: quando a palavra de origem não derive de outra 

iniciada com ch - Cheio - (enchente) 
Escreve-se com CH e não com X: 

 as palavras de origem estrangeira  
Exemplos: chave, chumbo, chassi, mochila, espadachim, 

chope, sanduíche, salsicha. 
As letras e e i: 

 os ditongos nasais são escritos com e: mãe, põem. Com i, 
só o ditongo interno cãibra.  

 os verbos que apresentam infinitivo em -oar, -uar são 
escritos com e: caçoe, tumultue. Escrevemos com i, os 
verbos com infinitivo em -air, -oer e -uir: trai, dói, possui.  

 atenção para as palavras que mudam de sentido quando 
substituímos a grafia e pela grafia i: área (superfície), ária 
(melodia) / delatar (denunciar), dilatar (expandir) / emergir 
(vir à tona), imergir (mergulhar) / peão (de estância, que 
anda a pé), pião (brinquedo).  

 
 

Concordância Verbal 
 

Ocorre quando o verbo se flexiona  para concordar com o seu 
sujeito. 
Ex.: Ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser./ Eles gostavam 
daquele seu jeito carinhoso de ser. 
Casos de concordância verbal: 
1) Sujeito simples 
Regra geral: o verbo concorda com o núcleo do sujeito em número e 
pessoa. 
Ex.: Nós vamos ao cinema. 
O verbo (vamos) está na primeira pessoa do plural para concordar 
com o sujeito (nós). 
 
Casos especiais: 
a) O sujeito é um coletivo- o verbo fica no singular. 
Ex.:A multidão gritou pelo rádio. 

 
Se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir 
para o plural. 
Ex.: A multidão de fãs gritou./ A multidão de fãs gritaram. 

b) Coletivos partitivos (metade, a maior parte, maioria, etc.) – o 
verbo fica no singular ou vai para o plural. 
Ex.: A maioria dos alunos foi à excursão./ A maioria dos alunos 
foram à excursão. 
c) O sujeito é um pronome de tratamento- o verbo fica sempre na 3ª 
pessoa (do singular ou do plural). 
Ex.: Vossa Alteza pediu silêncio./ Vossas Altezas pediram silêncio. 
d) O sujeito é o pronome relativo que – o verbo concorda com o 
antecedente do pronome. 
Ex.: Fui eu que derramei o café./ Fomos nós que derramamos o 
café. 
e) O sujeito é o pronome relativo quem- o verbo pode ficar na 3ª 
pessoa do singular ou concordar com o antecedente do pronome. 
Ex.: Fui eu quem derramou o café./ Fui eu quem derramei o café. 
f) O sujeito é formado pelas expressões: alguns de nós, poucos 

de vós, quais de ..., quantos de ..., etc.- o verbo poderá concordar 
com o pronome interrogativo ou indefinido ou com o pronome 
pessoal (nós ou vós). 
Ex.: Quais de vós me punirão?/ Quais de vós me punireis? 

 
Com os pronomes interrogativos ou indefinidos no singular o verbo 
concorda com eles em pessoa e número. 
Ex.: Qual de vós me punirá. 

g) O sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural- se o 
sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará  no singular. 
Caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo. 
Ex.: Estados Unidos é uma nação poderosa./ Os Estados Unidos 
são a maior potência mundial. 
h)  O sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de 
dois, cerca de..., etc. – o verbo concorda com o numeral. 
Ex.: Mais de um aluno não compareceu à aula./ Mais de cinco 
alunos não compareceram à aula. 
i) O sujeito é constituído pelas expressões a maioria, a maior 
parte, grande parte, etc.- o verbo poderá ser usado no singular ( 
concordância lógica) ou no plural (concordância atrativa).Ex.: A 
maioria dos candidatos desistiu./ A maioria dos candidatos 
desistiram. 
j) O sujeito tiver por núcleo a palavra gente (sentido coletivo)- o 
verbo poderá ser usado no singular ou plural se este vier afastado 
do substantivo. 
Ex.: A gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em 
casa./ A gente da cidade, temendo a violência da rua, permanecem 
em casa. 
  
2) Sujeito composto 
Regra geral: o verbo vai para o plural.  
Ex.: João e Maria foram passear no bosque. 
Casos especiais: 
a) Os núcleos do sujeito são constituídos de pessoas gramaticais 
diferentes-  o verbo ficará no plural seguindo-se a ordem de 
prioridade: 1ª, 2ª e 3ª pessoa. 
Ex.: Eu (1ª pessoa) e ele (3ª pessoa) nos tornaremos ( 1ª pessoa 
plural) amigos. 
O verbo ficou na 1ª pessoa porque esta tem prioridade sob a 3ª. 
Ex: Tu (2ª pessoa) e ele (3ª pessoa) vos tornareis ( 2ª pessoa do 
plural) amigos. 
O verbo ficou na 2ª pessoa porque esta tem prioridade sob a 3ª. 

 
No caso acima, também é comum a concordância do verbo com a 
terceira pessoa. 
Ex.: Tu e ele se tornarão amigos.(3ª pessoa do plural) 
Se o sujeito estiver posposto, permite-se também a concordância 
por atração com o núcleo mais próximo do verbo. 
Ex.: Irei eu e minhas amigas. 

b) Os núcleos do sujeito estão coordenados assindeticamente ou 
ligados por e - o verbo concordará com os dois núcleos. 
Ex.: A jovem e a sua amiga seguiram a pé. 

 
Se o sujeito estiver posposto, permite-se a concordância  por 
atração com o núcleo mais próximo do verbo. 
Ex.: Seguiria a pé a jovem e a sua amiga. 
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c)  Os núcleos do sujeito são sinônimos (ou quase) e estão no 
singular - o verbo poderá ficar no plural (concordância lógica) ou no 
singular (concordância atrativa). 
Ex.: A angústia e ansiedade não o ajudavam a se concentrar./ A 
angústia e ansiedade não o ajudava a se concentrar. 
d)  Quando há gradação entre os núcleos- o verbo pode concordar 
com todos os núcleos (lógica) ou apenas com o núcleo mais 
próximo. 
Ex.: Uma palavra, um gesto, um olhar bastavam./ Uma palavra, 
um gesto, um olhar bastava. 
e)  Quando os sujeitos forem resumidos por nada, tudo, ninguém... - 
o verbo concorda com o aposto resumidor. 
Ex.: Os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. 
f) Quando o sujeito for constituído pelas expressões um e outro, 
nem um nem outro...- o verbo poderá ficar no singular ou no plural. 
Ex.: Um e outro já veio./ Um e outro já vieram. 
g)  Quando os núcleos do sujeito estiverem ligados por ou- o verbo 
irá para o singular quando a idéia for de exclusão e plural quando 
for de inclusão. 
Ex.: Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. (exclusão) 
A poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. 
(adição, inclusão) 
h)  Quando os sujeitos estiverem ligados pelas séries correlativas 
(tanto...como/ assim...como/ não só...mas também, etc.) - o mais 
comum é o verbo ir para o plural, embora o singular seja aceitável 
se os núcleos estiverem no singular. 
Ex.: Tanto Erundina quanto Collor perderam as eleições 
municipais em São Paulo./ Tanto Erundina quanto Collor perdeu as 
eleições municipais em São Paulo. 

Outros casos: 
1) Partícula SE: 
a-     Partícula apassivadora: o verbo ( transitivo direto) concordará 
com o sujeito passivo. 
Ex.: Vende-se carro./ Vendem-se carros. 
b- Índice de indeterminação do sujeito: o verbo (transitivo indireto) 
ficará obrigatoriamente no singular. 
Ex.: Precisa-se de secretárias. 
Confia-se em pessoas honestas. 
2) Verbos impessoais 
São aqueles que não possuem sujeito, ficarão sempre na 3ª pessoa 
do singular. 
Ex.: Havia sérios problemas na cidade. 
Fazia quinze anos que ele havia parado de estudar. 
Deve haver sérios problemas na cidade. 
Vai fazer quinze anos que ele parou de estudar. 

 
Os verbos auxiliares (deve, vai) acompanham os verbos principais. 
O verbo existir não é impessoal. Veja: 
Existem sérios problemas na cidade. 
Devem existir sérios problemas na cidade 

3) Verbos dar, bater e soar 
Quando usados na indicação de horas, têm sujeito (relógio, hora, 
horas, badaladas...) e com ele devem concordar.  
Ex.: O relógio deu duas horas. 
Deram duas horas no relógio da estação. 
Deu uma hora no relógio da estação. 
O sino da igreja bateu cinco badaladas. 
Bateram  cinco badaladas no sino da igreja. 
Soaram dez badaladas no relógio da escola. 
 
4) Sujeito oracional 
Quando o sujeito é uma oração subordinada, o verbo da oração 
principal fica na 3ª pessoa do singular. 
Ex.: Ainda falta/ dar os últimos retoques na pintura. 
5) Concordância com o infinitivo 
a) Infinitivo pessoal e sujeito expresso na oração:  
- não se flexiona o infinitivo se o sujeito for representado por 
pronome pessoal oblíquo átono. 

Ex.: Esperei-as chegar. 
-   é facultativa a flexão do infinitivo se o sujeito não for representado 
por pronome átono e se o verbo da oração determinada pelo 
infinitivo for causativo (mandar, deixar, fazer) ou sensitivo (ver, 
ouvir, sentir e sinônimos). 
Ex.: Mandei sair os alunos./Mandei saírem os alunos. 
- flexiona-se obrigatoriamente o infinitivo se o sujeito for diferente de 
pronome átono e determinante de verbo não causativo nem 
sensitivo. 
Ex.: Esperei saírem todos. 
b)  Infinitivo pessoal e sujeito oculto 
- não se flexiona o infinitivo precedido de preposição com valor de 
gerúndio. 
Ex.: Passamos horas a comentar o filme.(comentando) 
- é facultativa a flexão do infinitivo quando seu sujeito for idêntico ao 
da oração principal. 
Ex.: Antes de (tu)responder, (tu) lerás o texto./Antes de (tu) 
responderes, (tu) lerás o texto. 
- é facultativa a flexão do infinitivo que tem seu sujeito diferente do 
sujeito da oração principal e está indicado por algum termo do 
contexto. 
Ex.: Ele nos deu o direito de contestar./Ele nos deu o direito de 
contestarmos. 
- é obrigatória a flexão do infinitivo que tem seu sujeito diferente do 
sujeito da oração principal e não está indicado por nenhum termo no 
contexto. 
Ex.: Não sei como saiu sem notarem o fato. 
c)   Quando o infinitivo pessoal está em uma locução verbal 
-  não se flexiona o infinitivo sendo este o verbo principal da locução 
verbal quando devida à ordem dos termos da oração sua ligação 
com o verbo auxiliar for nítida. 
Ex.: Acabamos de fazer os exercícios. 
- é facultativa a flexão do infinitivo sendo este o verbo principal da 
locução verbal, quando o verbo auxiliar estiver afastado ou oculto. 
Ex.: Não devemos, depois de tantas provas de honestidade, duvidar 
e reclamar dela./ 
Não devemos, depois de tantas provas de honestidade, duvidarmos 
e reclamarmos dela. 
6) Concordância com o verbo ser: 
a- Quando, em predicados nominais, o sujeito for representado por 
um dos pronomes TUDO, NADA, ISTO, ISSO, AQUILO: o verbo ser 
ou parecer concordarão com o predicativo. 
Ex.: Tudo são flores./Aquilo parecem ilusões. 

 
Poderá ser feita a concordância com o sujeito quando se quer 
enfatizá-lo. 
Ex.: Aquilo é sonhos vãos. 

b-   O verbo ser concordará com o predicativo quando o sujeito for 
os pronomes interrogativos QUE ou QUEM. 
Ex.: Que são gametas?/ Quem foram os escolhidos? 
c-   Em indicações de horas, datas, tempo, distância: a 
concordância será com a expressão numérica 
Ex.: São nove horas./ É uma hora. 

 
Em indicações de datas, são aceitas as duas concordâncias pois 
subentende-se a palavra dia.Ex.: Hoje são 24 de outubro./ Hoje é 
(dia) 24 de outubro. 

d- Quando o sujeito ou predicativo da oração for pronome pessoal, a 
concordância se dará com o pronome. 
Ex.: Aqui o presidente sou eu. 

 
Se os dois termos (sujeito e predicativo) forem pronomes, a 
concordância será com o que aparece primeiro, considerando o 
sujeito da oração. 
Ex.: Eu não sou tu 

e-  Se o sujeito for pessoa, a concordância nunca se fará com o 
predicativo. 
Ex.: O menino era as esperanças da família. 
f-  Nas locuções é pouco, é muito, é mais de, é menos de junto a 
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especificações de preço, peso, quantidade, distância e etc., o verbo 
fica sempre no singular. 
Ex.: Cento e cinquenta é pouco./ Cem metros é muito. 
g-  Nas expressões do tipo ser preciso, ser necessário, ser bom o 
verbo e o adjetivo podem ficar invariáveis, (verbo na 3ª pessoa do 
singular e adjetivo no masculino singular) ou concordar com o 
sujeito posposto. 
Ex.: É necessário aqueles materiais./ São necessários aqueles 
materiais. 
h- Na expressão é que, usada como expletivo, se o sujeito da 
oração não aparecer entre o verbo ser e o que, ficará invariável. Se 
aparecer, o verbo concordará com o sujeito. 
Ex.: Eles é que sempre chegam atrasados./ São eles que sempre 
chegam atrasados. 

 
 
 

Concordância Nominal 
 
1. Substantivo + Substantivo... + Adjetivo 
 
Quando o adjetivo posposto se refere a dois ou mais substantivos, 
concorda com o último ou vai facultativamente:  

 para o plural, no masculino, se pelo menos um deles for 
masculino;  

 para o plural, no feminino, se todos eles estiverem no 
feminino.  

Exemplos: 
Ternura e amor humano. 
Amor e ternura humana. 
Ternura e amor humanos. 
Carne ou peixe cru. 
Peixe ou carne crua. 
Carne ou peixe crus. 
 
2. Adjetivo + Substantivo + Substantivo + ... 
 
Quando o adjetivo anteposto se refere a dois ou mais substantivos, 
concorda com o mais próximo. 
Exemplos: 
Mau lugar e hora. 
Má hora e lugar. 
 
3. Substantivo + Adjetivo + Adjetivo + ... 
Quando dois ou mais adjetivos se referem a um substantivo, este 
vai para o singular ou plural. 
Exemplos: 
Estudo as línguas inglesa e portuguesa. 
Estudo a língua inglesa e (a) portuguesa. 
Os poderes temporal e espiritual. 
O poder temporal e (o) espiritual. 
 
4. Ordinal + Ordinal + ... + Substantivo 
Quando dois ou mais ordinais vêm antes de um substantivo, 
determinando-o, este concorda com o mais próximo ou vai para o 
plural. 
Exemplos: 
A primeira e segunda lição. 
A primeira e segunda lições. 
 
5. Substantivo + Ordinal + Ordinal + ...  
Quando dois ou mais ordinais vêm depois de um substantivo, 
determinando-o, este vai para o plural. 
Exemplo: 
As cláusulas terceira, quarta e quinta. 
 
6. Um e outro / Nem um nem outro + Substantivo 
 
     Quando as expressões "um e outro", "nem um nem outro" são 
seguidas de um substantivo, este permanece no singular. 
Exemplos: 
Um e outro aspecto. 

Nem um nem outro argumento. 
De um e outro lado. 
 
7. Um e outro + Substantivo + Adjetivo 
Quando um substantivo e um adjetivo vêm depois da expressão "um 
e outro", o substantivo vai para o singular e o adjetivo para o plural. 
Exemplos: 
Um e outro aspecto obscuros. 
Uma e outra causa juntas. 
 
8. "O (a) mais ... possível" - "Os (as) mais ... possíveis" - "O (a) pior 
... possível" - "Os (as) piores ..." - "O (a) melhor ... possível" - "Os 
(as) melhores ... possíveis" 
 
O adjetivo "possível", nas expressões "o mais ...", "o pior ...", "o 
melhor ..." permanece no singular. 
 
Com as expressões "os mais ...", "os piores ...", "os melhores ...", vai 
para o plural. 
Exemplos: 
Os dois autores defendem a melhor doutrina possível. 
Estas frutas são as mais saborosas possíveis. 
Eles foram os mais insolentes possíveis. 
Comprei poucos livros, mas são os melhores possíveis. 
 
9. Particípio + Substantivo 
O particípio concorda com o substantivo a que se refere. 
Exemplos: 
Feitas as contas ... 
Vistas as condições ... 
Restabelecidas as amizades ... 
Postas as cartas na mesa ... 
Salvas as crianças ... 
 
Observação: 
"Salvo", "posto" e "visto" assumem também papel de conectivos, 
sendo, por isso, invariáveis:  
Salvo honrosas exceções. 
Posto ser tarde, irei. 
Visto ser longe, não irei.  
 
10. Anexo / bastante / incluso / leso / mesmo / próprio + Substantivo 
 
Essas palavras concordam com o substantivo a que se referem. 
Exemplos: 
Vão anexas as cópias. 
Recebi bastantes flores. 
Vão inclusos os documentos. 
Cometeu um crime de lesa-pátria. 
Cometeu um crime de leso-patriotismo. 
Ele mesmo falou aquilo. 
Ela mesma falou aquilo. 
Elas próprias falaram aquilo. 
 
11. Meio (= metade) + Substantivo 
O adjetivo "meio" concorda com o substantivo a que se refere. 
Exemplos: 
Meias medidas. 
Meio litro. 
Meia garrafa. 
 
12. Meio (= um tanto) + Adjetivo 
O advérbio "meio", que se refere a um adjetivo, permanece 
invariável. 
Exemplos: 
Ela parecia meio encabulada. 
Janela meio aberta. 
 
Observações: 
 
I. Na fala, observam-se exemplos do advérbio "meio" flexionado. Tal 
fato pode ser explicado pelo fenômeno da "concordância atrativa", 
ou por influência do adjetivo a que se refere: "Ela está meia 
cansada". 
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Dessa concordância existem exemplos entre os clássicos: "Uns 
caem meios mortos". (Camões) 
 
II. Em "meio-dia e meia", "meia" concorda com a palavra "hora", 
oculta na expressão "meio-dia e meia (hora)". Essa é a construção 
recomendada pela maioria dos manuais de cultura idiomática. 
A construção "meio-dia e meio" também ocorre na fala; a forma 
"meio" permanece no masculino, por atração ou influência da forma 
masculina "meio-dia". 
 
III. A palavra "meio" funciona como elemento de justaposição em 
"meias-luas", "meios-termos", "meios-tons", "meia-idade", etc. 
 
 
13. Verbo transobjetivo + predicativo do objeto + objeto + objeto ... 
Verbo transobjetivo + objeto + objeto ... + predicativo do objeto 
Verbo transobjetivo é o verbo que pede, além de um complemento-
objeto, uma qualificação para esse complemento (= predicativo do 
objeto). 
Nesse caso, o predicativo concorda com o(s) objetos. 

Verbo 
transobjetivo 

+ predicativo do 
objeto 

+ objeto + objeto ... 

Julgou 
Considerei 
Achei 

inocentes 
oportunas 
simpáticos 

o pai e o filho 
a decisão e a 
sugestão 
a irmã e o irmão 

  

 

Verbo transobjetivo + objeto + objeto ... + predicativo 

Julgou 
Considerei 
Achei 

o pai e o filho 
a decisão e a sugestão 
a irmã e o irmão 

inocentes 
oportunas 
simpáticos 

  

 
14. Casa, página (+ número) + numeral 
 
Na enumeração de casas e páginas, o numeral concorda com a 
palavra oculta "número". 
 
Exemplos: 
Casa dois. 
Página dois. 
 
15. Substantivo + é bom / é preciso / é proibido 
 
Em construções desse tipo, quando o substantivo não está 
determinado, as expressões "é bom", "é preciso", "é proibido" 
permanecem no singular. 
 
Exemplos: 
Maçã é bom para a saúde. 
É preciso cautela. 
É proibido entrada. 
 
Observação: 
Quando há determinação do sujeito, a concordância efetua-se 
normalmente: 
É proibida a entrada de meninas. 
 
16. Pronome de tratamento (referindo-se a uma pessoa de sexo 
masculino) + verbo de ligação + adjetivo masculino 
 
Quando um adjetivo modifica um pronome de tratamento que se 
refere a pessoa do sexo masculino, vai para o masculino. 
 
Exemplos: 
Sua Santidade está esperançoso. 
Referindo-se ao Governador, disse que Sua Excelência era 
generoso. 
 
17. Nós / Vós + verbo + adjetivo 
 

Quando um adjetivo modifica os pronomes "nós / vós", empregados 
no lugar de "eu / tu", vai para singular. 
 
Exemplos: 
Vós (= tu) estais enganado. 
Nós (= eu) fomos acolhido muito bem. 
Sejamos (nós = eu) breve. 

 
 

Preposições 
 
Preposições essenciais: a, ante, após, até, com, contra, de, 
desde, em , entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. 
 
Principais locuções prepositivas: abaixo de, a fim de, apesar de, 
ao invés de, em vez de, junto com, defronte de, de encontro a, sob 
pena de, acima de, além de, antes de, diante de, graças a, junto de, 
através de, em frente de, a respeito de, acerca de, a par de, depois 
de, em fase de, junto a, à custa de, em via de, em frente a, ao 
encontro de. 
 
Combinação e contração da preposição 
 
As preposições a, de, em  e per unem-se a certas palavras 
formando um só vocábulo. Essa união pode ser por: 
 

 Combinação – Quando a preposição não sofre perda de 
fonema. 
Dá-se a combinação com: 
- a preposição a + artigos definidos o, os. 
Fomos ao teatro. (ao = a + o) 
Os alunos responderam aos professores. (aos = a + 
os) 
- a preposição a + advérbio onde. 
Não vou aonde você vai. 
 

 Contração – quando a preposição sofre perda de fonema. 
Dá-se a contração com as preposições: 
 
De+artigos 
de + o(s) = do(s)  
de + a(s) =  da(s) 
de + um = dum 
de + uma = duma 
de + uns = duns 
de + umas = dumas 
 
De + pronome pessoal 
de + ele(s) = dele(s) 
de + ela(s) = dela(s) 
 
De + pronomes demonstrativos 
de + este(s) = deste(s) 
de + esta(s) = desta(s) 
de + esse(s) = desse(s) 
de + essa(s) = dessa(s) 
de + aquele(s) = daquele(s) 
de + aquela(s) = daquela(s) 
de + isto = disto 
de + isso = disso 
de + aquilo = daquilo 
 
De + advérbios 
de + aqui = daqui 
de + aí = daí 
de + ali = dali 
 
De + pronome indefinido 
de + outro(s) = doutro(s) 
de + aoutra(s) = doutra(s) 
 
Em + artigos 
em + o(s) = no(s) 
em + a(s) = na(s) 



MATÉRIAS DO BLOG – GRAMÁTICA – 3° E. M. – CEAG – 2° BIMESTRE 2011 

 

Prof. Flaverlei A. Silva 10 

 

em + um = num 
em + uma = numa 
em + uns = nuns 
em + umas = numas 
 
A+ artigo feminino 
a+ a(s) = à(s) 
 
A + pronomes demonstrativos 
a+ aquele(s) = àquele(s) 
a+ aquela(s)  = àquela(s) 
a+ aquilo = àquilo 
 
Per + artigos 
per + o(s) = pelo(s) 
per + a(s) = pela(s) 
 
 
Em + pronomes demonstrativos 
em + este(s) = neste(s) 
em + esta(s) = nesta(s) 
em + esse(s) = nesse(s) 
em + essa(s) = nessa(s) 
em + aquele(s) = naquele(s) 
em + aquela(s) = naquela(s) 
em + isto = nisto 
em + isso = nisso 
em + aquilo = naquilo 

 

Regência Verbal 
 
Relação de um verbo sobre seus complementos (OD, OI) e adjuntos 
adverbiais. 
Em alguns casos a variação de regência provoca uma alteração de 
sentido do verbo. 
Segue um quadro de verbos cuja regência pode vir a ser duvidosa: 
 

Verbo  Classificação  Significado  Exemplo  

Aspirar  

VTD  sorver, respirar  

Os atletas 
aspiravam com 
prazer o ar das 
montanhas.  

VTI  
pretender, 
desejar  

O vereador recém-
eleito aspirava a 
um alto cargo.  

Assistir  

VTI  
estar presente, 
presenciar  

Ontem assisti a um 
filme iraniano.  

VTD ou VTI  
acompanhar, 
prestar 
assistência  

O médico assiste o 
doente (ou ao 
doente)  

VI  

morar, residir 
(rege adjunto 
adverbial com a 
preposição "em")  

Minha comadre 
assiste em Santos.  

Chamar  

VTD  
Convocar, fazer 
vir  

Chamem a polícia!  

VTI  
invocar (exige a 
preposição "por")  

O pai chamava 
desesperadamente 
pela filha.  

VTD ou VTI  

Cognominar, 
qualificar, 
denominar + 
predicativo do 
objeto  

Chamava-o 
irresponsável. 
Chamava-o de 
irresponsável.  

Chegar e ir  VI  

(exige a 
preposição "a" 
quando indicam 
lugar)  

Cheguei ao 
cinema 20 minutos 
atrasado. 
Vou ao cinema 2 
vezes por semana.  

Esquecer e 
lembrar  

VTD  
(quando não 
pronominais)  

Que chateação! 
Esqueci o nome 

dele.  

VTI  

(quando 
pronominais 
exigem a 
preposição "de")  

Esqueci-me do 
livro.  

VTI  
cair no 
esquecimento / 
vir a lembrança  

Esqueceram-me 
as chaves em 
casa.  

Informar  

VTD  
dar notícias, 
esclarecer  

Os jornais 
informaram o 
público 
consumidor.  

VTDI  (mesmo sentido)  
A secretário 
informou a nota ao 
aluno.  

Morar e 
Residir  

VI  
(exigem adjuntos 
adverbiais com a 
preposição em)  

Moro em São 
Paulo. 
Resido em Jundiaí.  

Obedecer e 
Desobedecer  

VTI  
(exigem a 
preposição "a")  

O bom motorista 
obedece às leis do 
trânsito.  

Pagar e 
Perdoar  

VTD  
(quando o objeto 
é coisa)  

Paguei a conta.  

VTI  
(quando o objeto 
é pessoa)  

Perdoei aos 
inimigos.  

VTDI     
Paguei a conta ao 
feirante.  

Preferir  

VTDI  
querer antes, 
escolher  

Prefiro o amor à 
guerra.  

VTD  
dar primazia a, 
determinar-se 
por  

Preferimos a 
alegria, não 
aceitamos a dor.  

Querer  

VTD  desejar  
Ela queria o disco 
da Gal, mas não o 
quer mais  

VTI  
estimar, querer 
bem (exige a 
preposição "a").  

Eu quero a meus 
amigos e sempre 
lhes quis.  

Simpatizar e 
Antipatizar  

VTI  

(exige a 
preposição 
"com"; não são 
pronominais)  

Simpatizava com a 
idéia. 
Simpatizei com 
ele.  

Visar  

VTD  mirar, pôr visto  
Visou o alvo e 
atirou.  

VTI  
ter em vista, 
pretender (exige 
a preposição "a")  

Homem sem 
escrúpulos, só 
visava a uma 
posição de 
destaque.  

Obs.:  1)  Não se deve usar um único complemento a verbos de 
regências diferentes. 
Ex: Assisti ao filme e gostei dele. (Errado: assisti e gostei do filme.)  
2)  Havendo pronome relativo, a preposição, quando exigida pelo 
verbo, deve deslocar-se para antes do pronome relativo. 
Ex: Estes são os filmes a que assisti.  Este é o autor de 
cuja obra gosto.  
3) Os pronomes "eu" e "tu" não podem vir regidos de preposição. 
Ex: Sandra sentou-se entre mim e minha prima. (Errado: ...entre eu 
e ...) 
Atenção! Toda vez que "eu" e "tu" for sujeito pode ser acompanhado 
de preposição. Mim e ti não é usado porque pronome oblíquo não 
pode ser sujeito. 
Ex: Você entregou os textos para eu corrigir 
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Regência Nominal 
 
Regência Nominal é o nome da relação existente entre um nome 
(substantivo, adjetivo ou advérbio) e os termos regidos por esse 
nome. Essa relação é sempre intermediada por uma preposição. 
No estudo da regência nominal, é preciso levar em conta que vários 
nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos de que 
derivam. Conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, 
conhecer o regime dos nomes cognatos. Observe o exemplo: 
Verbo obedecer e os nomes correspondentes: todos regem 
complementos introduzidos pela preposição "a". Veja:  

Obedecer a algo/ a alguém. 
Obediente a algo/ a alguém. 

Apresentamos a seguir vários nomes acompanhados da preposição 
ou preposições que os regem. Observe-os atentamente e procure, 
sempre que possível, associar esses nomes entre si ou a algum 
verbo cuja regência você conhece. 
Substantivos 

Admiração a, 
por  

Devoção a, para, com, 
por 

Medo a, de 

Aversão a, para, 
por 

Doutor em Obediência a 

Atentado a, 
contra 

Dúvida acerca de, em, 
sobre 

Ojeriza a, por 

Bacharel em Horror a Proeminência sobre 

Capacidade de, 
para 

Impaciência com Respeito a, com, 
para com, por 

  
Adjetivos 

Acessível a Diferente de Necessário a 

Acostumado a, com Entendido em Nocivo a 

Afável com, para 
com 

Equivalente a Paralelo a 

Agradável a Escasso de Parco em, de 

Alheio a, de Essencial a, para Passível de 

Análogo a Fácil de Preferível a 

Ansioso de, para, 
por 

Fanático por Prejudicial a 

Apto a, para Favorável a  Prestes a 

Ávido de Generoso com Propício a 

Benéfico a Grato a, por Próximo a 

Capaz de, para Hábil em Relacionado com 

Compatível com Habituado a Relativo a 

Contemporâneo a, 
de 

Idêntico a Satisfeito com, de, 
em, por 

Contíguo a  Impróprio para Semelhante a 

Contrário a Indeciso em Sensível a 

Curioso de, por Insensível a Sito em 

Descontente com Liberal com Suspeito de 

Desejoso de Natural de Vazio de 

Advérbios 

Longe de 

Perto de 

Obs.: os advérbios terminados em -mente tendem a seguir o 
regime dos adjetivos de que são formados: paralela a; 
paralelamente a; relativa a; relativamente a. 
 
 

EMPREGO DA CRASE 
 

Crase é a fusão (ou contração) de duas vogais idênticas numa só. 
Em linguagem escrita, a crase é representada pelo acento grave. 
Exemplo: 
Vamos  à  cidade logo depois do almoço. 

a 
| 
prep.  

+   a  
| 
art.  

 
Observe que o verbo ir requer a preposição a e o substantivo cidade 
pede o artigo a. 
Não é somente a contração da preposição a com o artigo feminino a 
ou com o pronome a e o a inicial dos pronomes aquele(s), 
aquela(s), aquilo que passa pelo processo da crase. Outras vogais 
idênticas são também contraídas, visto ser a crase um processo 
fonológico. Exemplos:  

    leer  -  
 
ler 

    door  -  
 
dor 

 
Ocorrência da crase 
 
1. Preposição a + artigos a, as: 
Fui à feira ontem. 
Paulo dedica-se às artes marciais. 
OBSERVAÇÕES 
a) Quando o nome não admitir artigo, não poderá haver crase: 
Vou a Campinas amanhã. 
Estamos viajando em direção a Roma. 
No entanto, se houver um modificador do nome, haverá crase: 
Vou à Campinas das andorinhas. 
Estamos viajando em direção à Roma das Sete Colinas. 
b) Ocorre a crase somente se os nomes femininos puderem ser 
substituídos por nomes masculinos, que admitam ao antes deles: 
Vou à praia. 
Vou ao campo. 
As crianças foram à praça. 
As crianças foram ao largo. 
Portanto, não haverá crase em: 
Ela escreveu a redação a tinta.   (Ela escreveu a redação a lápis.) 
Compramos a TV a vista. 
(Compramos a TV a prazo.) 
 
2. Preposição a + pronomes demonstrativos aquele(s), aquela(s), 
aquilo: 
Maria referiu-se àquele cavalheiro de terno cinza. 
Depois nos dirigimos àquelas mulheres da Associação. 
Nunca me reportei àquilo que você disse. 
 
3. Na indicação de horas: 
João se levanta às sete horas. 
Devemos atrasar o relógio à zero hora. 
Eles chegaram à meia-noite. 
 
4. Antes de nomes que apresentam a palavra moda (ou maneira) 
implícita: 
Adoro bife à milanesa. 
Eles querem vitela à parmigiana. 
Ele vestiu-se à Fidel Castro. 
Ele cortou o cabelo à Nero. 
 
5. Em locuções adverbiais constituídas de substantivo feminino 
plural: 
Pedrinho costuma ir ao cinema às escondidas. 
Às vezes preferimos viajar de carro. 
Eles partiram às pressas e não deixaram o novo endereço. 
 
6. Em locuções prepositivas e conjuntivas constituídas de 
substantivo feminino: 
Eles vivem à custa do Estado. 
Estamos todos à mercê dos bandidos. 
Fica sempre mais frio à proporção que nos aproximamos do Sul. 
Sentimos medo à medida que crescia o movimento de soldados na 
praça. 
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Principais casos em que não ocorre a crase 
 
1. diante de substantivo masculino: 
Compramos a TV a prazo. 
Ele leva tudo a ferro e fogo. 
Por favor, façam o exercício a lápis. 
 
2. diante de verbo no infinitivo: 
A pobre criança ficou a chorar o dia todo. 
Quando os convidados começaram a chegar, tudo já estava pronto. 
 
3. diante de nome de cidade: 
Vou a Curitiba visitar uma amiga. 
Eles chegaram a Londres ontem. 
 
4. diante de pronome que não admite artigo (pessoal, de tratamento, 
demonstrativo, indefinido e relativo): 
Ele se dirigiu a ela com rudeza. 
Direi a Vossa Majestade quais são os nossos planos. 
Onde você pensa que vai a esta hora da noite? 
Devolva o livro a qualquer pessoa da biblioteca. 
Todos os dias agradeço a Deus, a quem tudo devo. 
 
5. diante do artigo indefinido uma: 
O policial dirigiu-se a uma senhora vestida de vermelho. 
O garoto entregou o envelope a uma funcionária da recepção. 
 
6. em expressões que apresentam substantivos repetidos: 
Ela ficou cara a cara com o assassino. 
Eles examinaram tudo de ponta a ponta. 
 
7. diante de palavras no plural, precedidas apenas de preposição: 
Nunca me junto a pessoas que falam demais. 
Eles costumam ir a reuniões do Partido Verde. 
 
8. diante de numerais cardinais: 
Após as enchentes, o número de vítimas chega a trezentos. 
Daqui a duas semanas estarei em férias. 
 
9. diante de nomes célebres e nomes de santos: 
O artigo reporta-se a Carlota Joaquina de maneira bastante 
desrespeitosa. 
Ela fez uma promessa a Santa Cecília. 
 
10. diante da palavra casa, quando esta não apresenta adjunto 
adnominal: 
Estava frio. Fernando havia voltado a casa para apanhar um 
agasalho. 
Antes de chegar a casa, o malandro limpou a mancha de batom do 
rosto. 

NOTA 
Quando a palavra casa apresentar modificador, haverá crase: 
Vou à casa de Pedro. 

 
11. diante da palavra Dona: 
O mensageiro entregou a encomenda a Dona Sebastiana. 
Foi só um susto. O macaco nada fez a Dona Maria Helena. 
 
12. diante da palavra terra, como sinônimo de terra firme: 
O capitão informou que estamos quase chegando a terra. 
Depois de dois meses de mar aberto, regressamos finalmente a 
terra. 
 
Ocorrência facultativa da crase 
 
1. antes de nome próprio feminino: 
Entreguei o cheque à Paula. OU Entreguei o cheque a Paula. 
Paulo dedicou uma canção à Teresinha. OU Paulo dedicou uma 
canção a Teresinha. 

NOTA 
A crase não ocorre quando o falante não usa artigo antes do nome 
próprio feminino. 

 

2. antes do pronome possessivo feminino: 
Ele fez uma crítica séria à sua mãe. OU Ele fez uma crítica séria a 
sua mãe. 
Convidei-o a vir à minha casa. OU Convidei-o a vir a minha casa. 

NOTA 
A crase não ocorre quando o falante não usa artigo antes do 
pronome possessivo. 

 
3. depois da preposição até: 
Vou caminhar até à praia. OU Vou caminhar até a praia. 
Eles trabalharam até às três horas. OU Eles trabalharam até as três 
horas. 
Eu vou acompanhá-la até à porta do elevador. OU Eu vou 
acompanhá-la até a porta do elevador. 

NOTA 
A preposição até pode vir ou não seguida da preposição a. Quando 
o autor dispensar a preposição a, não haverá crase. 

 
 


