
 
LINGUAGENS. 

ESTUDO DA GRAMÁTICA. 

FONÉTICA. 

Substantivo feminino 
 
Parte da linguística que estuda e classifica os elementos mínimos da linguagem articulada 
(fones, sons da fala) em sua realização concreta. 
 
Estudo sincrônico das particularidades fônicas de um sistema linguístico determinado."f. 
portuguesa" 

A Fonética é o ramo da Linguística que estuda a natureza física da produção e da percepção 
dos sons da fala humana. Preocupa-se com a parte significante do signo linguístico e não 
com o seu conteúdo.[1] Segundo Gregory,[1]subdivide-se em: 

 Fonética articulatória: estuda como os sons são produzidos, isto é, a posição e a função 
de cada um dos órgãos do aparelho fonador (língua, lábios, etc.); 

 Fonética acústica: analisa as características físicas dos sons da fala, ou seja, as ondas 
mecânicas produzidas e a sua percepção auditiva. 

Outros autores consideram também uma terceira subdivisão: 

 Fonética auditiva: estuda os processos que realiza o receptor na recepção e 
interpretação da onda sonora. 

Acentuação gráfica : A acentuação gráfica é feita através de sinais diacríticos que, 
sobrepostos às vogais, indicam a pronúncia correta das palavras no que respeita à sílaba 
tônica e no que respeita à modulação aberta ou fechada das vogais. Os sinais diacríticos, 
que englobam os acentos gráficos e os sinais gráficos auxiliares, permitem a correta 
representação da linguagem falada na linguagem escrita, possibilitando também uma mais 
fácil leitura e compreensão do conteúdo escrito. 

Acentos gráficos e sinais gráficos auxiliares 

Acento agudo (´): É um acento gráfico que indica que a sílaba é tônica e que a vogal deve 

ser pronunciada de forma aberta, como em: pé, máquina, música, revólver,… 

Acento circunflexo (^): É um acento gráfico que indica que a sílaba é tônica e que a vogal 

deve ser pronunciada de forma fechada ou nasalada, como em: antônimo, estômago, 

lâmpada, pêssego,… 
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Acento grave (`) 

É um acento gráfico colocado apenas sobre a vogal a, indicando que há crase, ou seja, a 
contração da preposição a com outra palavra. É usado em poucas palavras, como em: à, 
àquele, àquela, àquilo,… 

Til (~) 

É um sinal gráfico auxiliar de escrita, usado na vogal a e na vogal o para indicar 
nasalização, como em: manhã, coração, põe,… Nem sempre indica a tonicidade da sílaba, 
como em: órgão, órfão, bênção,… 

Trema (¨) 

É um sinal gráfico auxiliar de escrita, usado, desde a entrada em vigor do Novo Acordo 
Ortográfico, apenas em substantivos próprios estrangeiros e palavras derivadas destes, 
como em: Müller, mülleriano,… 

Apóstrofo (') 

É um sinal gráfico auxiliar de escrita que indica a supressão de fonemas em palavras, 
como em: copo-d'água, pau-d'óleo,… 

Regras de acentuação das palavras oxítonas 

As palavras são oxítonas quando a última sílaba da palavra é a sílaba tônica, como: jacaré, 
cipó, cantar, anzol,… 

São naturalmente oxítonas as palavras terminadas em r, l, z, x, i, u, im, um e om, não 
necessitando de acentuação gráfica. 

São acentuadas graficamente as seguintes palavras oxítonas: 

 Terminadas em vogais tônicas: sofá, dominó, purê, crochê,… 
 Terminadas no ditongo nasal -em ou -ens: mantém, porém, também, harém,… 
 Terminadas nos ditongos abertos -ói, -éu, -éi: chapéu, papéis, heróis, corrói,… 

Regras de acentuação das palavras paroxítonas 

As palavras são paroxítonas quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica, como: 
adorável, órgão, perfume, mesa,… As palavras paroxítonas não são geralmente 
acentuadas e representam a maioria das palavras da língua portuguesa. 



 
 

São acentuadas graficamente as seguintes palavras paroxítonas: 

 Terminadas em r: ímpar, cadáver, caráter,… 
 Terminadas em l: fóssil, réptil, têxtil,… 
 Terminadas em n: hífen, éden, dólmen,… 
 Terminadas em x: córtex, tórax, fênix,… 
 Terminadas em ps: bíceps, fórceps,… 
 Terminadas em ã, ãs, ão, ãos: órfã, órgão, sótão,… 
 Terminadas em um, uns, om, ons: álbum, fórum, prótons,… 
 Terminadas em us: vírus, húmus, bônus,… 
 Terminadas em i, is: júri, íris, tênis,… 
 Terminadas em ei, eis: jóquei, hóquei, fizésseis,… 

Desde a entrada em vigor do Novo Acordo Ortográfico, foram abolidos, nas palavras 
paroxítonas: o acento agudo nos ditongos abertos oi e ei, o acento agudo na vogal i e na 
vogal u quando precedidas de ditongos e o acento circunflexo nos ditongos oo e ee. 

 Palavras com oi antes do acordo: jibóia, bóia, paranóia, heróico, jóia, … 
 Palavras com oi depois do acordo: jiboia, boia, paranoia, heroico, joia, … 
 Palavras com ei antes do acordo: idéia, européia, alcatéia, geléia, platéia,… 
 Palavras com ei depois do acordo: ideia, europeia, alcateia, geleia, plateia,… 
 Palavras com i ou u antes do acordo: baiúca, feiúra,… 
 Palavras com i ou u depois do acordo: baiuca, feiura,… 
 Palavras terminadas em oo antes do acordo: abençôo, perdôo, vôo, magôo, enjôo, ... 
 Palavras terminadas em oo depois do acordo: abençoo, perdoo, voo, magoo, enjoo, 

... 
 Palavras com ee antes do acordo: eles dêem, eles crêem, eles lêem, eles vêem, … 
 Palavras com ee depois do acordo: eles deem, eles creem, eles leem, eles veem,… 

Regra de acentuação das palavras proparoxítonas 

As palavras são proparoxítonas quando a antepenúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica, 
como: pássaro, cantássemos, gráfico, pêssego,… 

Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. 

Acento diferencial: Com a entrada do Novo Acordo Ortográfico, alguns acentos diferenciais 
foram abolidos, outros se mantiveram inalterados. 

 



 
O acento foi abolido nas palavras pára, pólo, pêlo e pêra, ficando para, polo, pelo e pera. 

Exemplos: 

 Para onde ele foi? 
 Para de fazer isso, por favor! 

O acento mantém-se nas palavras pôr, pôde, têm e vêm, diferenciando as mesmas de por, 
pode, tem e vem. 

Exemplos: 

 Você vai pôr a caixa aqui? 
 Por onde ele foi? 

Escrever sem acento 

Sem acentuação gráfica, as palavras da língua portuguesa são naturalmente paroxítonas, ou 
seja, acentuadas prosodicamente na penúltima sílaba, como: casa, felicidade, pobreza,… 
Através da acentuação gráfica, é possível a identificação de palavras que não se encaixam 
nesse padrão, sendo oxítonas ou proparoxítonas, bem como a distinção entre palavras com 
grafia igual, mas sílabas tônicas diferentes e significados diferentes, como: análise/analise, 
privilégio/privilegio, negligência, negligencia,… 

        O emprego do hífen 

 Hífen caracteriza-se como um sinal gráfico que, semelhantemente a tantos outros, 
desempenha algumas funções próprias, estando estas relacionadas a uma infinidade de 
circunstâncias linguísticas. Entre elas, podemos citar: 
 
- ligar palavras compostas; - fazer a junção entre pronomes oblíquos e algumas formas 
verbais, representadas pela mesóclise e ênclise; - separar as sílabas de um dado vocábulo; - ligar 
algumas palavras precedidas de prefixos.  
Desta feita, mediante a implantação do Novo Acordo Ortográfico, o qual se instaurou desde 
1º de janeiro de 2009, algumas mudanças se deram no que se refere ao emprego  



 
 

do referido sinal. Assim, algumas palavras que antes eram compostas se aglutinaram, 
outras que não eram grafadas por hífen passaram a ser, entre outros aspectos. Dessa 
forma, dada a sua complexidade, o artigo em questão pauta por enfatizar essas mudanças, 
levando-se em consideração, em alguns casos, o que antes se fazia presente e o que 
atualmente vigora. 
 
Vamos conferi-las, portanto: 
 
Casos nos quais constatamos a presença do hífen:  
 
 
# O hífen passa a ser usado quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra 
começa com a mesma vogal.  
 

 

Nota importante:  
 
- Essa regra padroniza algumas exceções já vigentes antes do Acordo.  
 
auto-observação – auto-oscilação– contra-almirante... 
 
- Tal regra não se aplica aos prefixos “-co”, “-pro”, “-re”, mesmo que a segunda palavra 
comece com a mesma vogal que termina o prefixo.  
 
coocupar – reescrever – proótico - proinsulina... 
# Com prefixos, usa-se o hífen diante de palavras iniciadas com “h”.  
 
anti-herói – anti-higiênico – co-herdeiro - extra-humano – pró-hidrotópico – sobre-
humano... 
# Utilizamos o hífen quando o prefixo terminar em consoante e a segunda palavra 
começar com a mesma consoante.  
 
sub-bibliotecário – inter-regional – super-romântico... 
 
 

 



 
Com o prefixo “-sub”, diante de palavras iniciadas por “r”, usa-se o hífen.  
 
sub-reino – sub-região – sub-reitor... 
 
Diante dos prefixos “-além, -aquém, -bem, -ex, -pós, -recém, -sem, - vice” usa-se o hífen.  
 
além-mundo– aquém-mar – recém-casado – sem-teto – vice-diretor... 
 
 O hífen encontra-se presente diante do advérbio “mal”, quando a segunda palavra 
começar por vogal ou “h”.  
 
mal-acabado – mal-humorado– mal-intencionado... 
 
Com os prefixos “-circum” e “-pan”, diante de palavras iniciadas por “vogal, m, n ou h”, 
emprega-se o hífen.  
 
circum-adjacente - pan-americano – circum-hospitalar – pan-helenismo... 
 
O hífen encontra-se relacionado a casos relativos à ênclise e à mesóclise.  
amá-lo – dar-te-ei – entreguei-lhe... 
 Usa-se o hífen mediante os sufixos de origem tupi-guarani, representados por “-açu”, “-
guaçu”, “-mirim”.  
 
capim-açu – cajá-mirim – amoré-guaçu... 
Casos em que não se emprega o hífen  
Não se utiliza mais o hífen quando o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra 
começar por uma vogal diferente.  
 

 
 



 
 

Dicas passíveis de nota:  
 Essa nova regra padroniza algumas exceções existentes antes do Acordo.  

antiaéreo - antiamericano – socioambiental... 
 Não se usa mais o hífen em determinadas palavras que perderam a noção de composição.  

 
Observações importantes:  
O emprego do hífen ainda permanece em palavras compostas que não contêm elemento de 
ligação, como também naquelas que designam espécies botânicas e zoológicas.  
 
amarelo-claro – bem-te-vi – conta-gotas – guarda-costas– erva-doce – caneta-tinteiro... 
# Não se usa mais o hífen em locuções substantivas, adjetivas, pronominais, verbais, 
adverbiais, prepositivas ou conjuntivas.  
 

 
Exceções: 
O hífen ainda permanece em alguns casos, expressos por:  
cor-de-rosa - água-de-colônia – lua-de-mel... 
 Quando a segunda palavra começar com “r” ou “s”, depois de prefixo terminado  

 



 
em vogal, retira-se o hífen e essas consoantes são duplicadas.  
 

 
 
Observações importantes: 
 
- O hífen será mantido quando o prefixo terminar em “r” e o segundo elemento começar 
pela mesma letra.  
 
hiper-requintado – inter-regional – super-romântico... 
 
 
- Além disso, a nova regra padroniza algumas exceções já existentes antes do acordo, 
expressas por:  
 
minissaia – minissubmarino - minissérie... 
 
# Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa 
por consoante diferente de “r” ou “s”.  
 
antinatural – anteprojeto – contracheque – geopolítica – semicírculo... 
 
 
# O hífen não deve ser usado quando o prefixo termina em consoante e a segunda 
palavra começa por vogal ou uma consoante diferente.  
 
hiperativo - hipertenso– interescolar– subemprego – superpopulação... 
 
 
# Não se usa o hífen com o advérbio “mal” quando o segundo elemento começar por 
consoante.  
 
maldormido – malgovernado – malvestido – malsucedido... 
 
 

 

 



 
ORTOGRAFIA. 
 
Conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafia correta das palavras, o 
uso de sinais gráficos que destacam vogais tônicas, abertas ou fechadas, processos fonológicos como a 
crase, os sinais de pontuação esclarecedores de funções sintáticas da língua e motivados por tais 
funções etc. 
 

GRAFIA ('representação'). 

Ortografia é a parte da gramática normativa que ensina a escrever corretamente as palavras de 
uma língua. A ortografia deriva das palavras gregas ortho (ορθο no alfabeto grego) que significa 
"correto" e graphos (γραφος) que significa "escrita".[1]Definindo, nomeadamente, o conjunto de 
símbolos (letras e sinais diacríticos), a forma como devem ser usados, a pontuação, o uso de 
maiúsculas, etc. É o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa.[2] 

Analisando as línguas europeias podem identificar-se duas ortografias diferentes: 

Ortografia fonética 

Cada som corresponde a uma letra ou grupo de letras únicos e cada letra ou grupo de letras 

corresponde a um único som. 

Ortografia etimológica 

Um mesmo som pode corresponder a diversas letras e cada letra ou grupo de letras pode 

corresponder a diversos sons, dependendo da história, da gramática e dos usos tradicionais. 

Exceto o Alfabeto Fonético Internacional, que consegue fazer a transcrição para caracteres 
alfabéticos de todos os sons, não há sistemas ortográficos pura e exclusivamente fonéticos. No 
entanto, podemos dizer que são eminentemente fonéticas as ortografias das 
línguas búlgara, finlandesa, italiana, russa, turca, alemã e, até certo ponto, a da língua 
espanhola. No caso particular do espanhol, podemos admitir que se trata de uma ortografia 
fonética em relação ao espanhol padrão falado na Espanha, mas não tanto em relação aos 
falares latino-americanos, em especial aos da Argentina e Cuba, nos quais nem sempre se 
verifica que cada som corresponde a uma letra ou grupo de letras. 

A ortografia atual do português é, também, mais fonética do que etimológica. No entanto, 
antes da Reforma Ortográfica de 1911 em Portugal, a escrita oficialmente usada era 
marcadamente etimológica. Escrevia-se, por 
exemplo, pharmacia, lyrio, orthographia, phleugma, diccionario, caravella, estylo e prompto em 
vez dos actuais farmácia, lírio, ortografia, fleuma, dicionário, caravela, estilo e pronto. A 
ortografia tradicional etimológica perdurou no Brasil até a década de 1930. 

Um exemplo típico de ortografia etimológica é a escrita do inglês. Em inglês um grupo de letras (por 
exemplo: ough) pode ter mais de quatro sons diferentes, dependendo da palavra onde está inserido. É também 
a etimologia que rege a escrita da grande maioria das palavras no francês, onde um mesmo 
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SINTAXE: Parte da gramática que estuda as palavras enquanto elementos de uma frase, as 
suas relações de concordância, de subordinação e de ordem.  Componente do sistema 
linguístico que determina as relações formais que interligam os constituintes da sentença, 
atribuindo-lhe uma estrutura. Na linguística, a sintaxe é o ramo que estuda os processos 
generativos ou combinatórios das frases das línguas naturais, tendo em vista especificar a 
sua estrutura interna e funcionamento. O termo "sintaxe" também é usado para referir o 
estudo das regras que regem o comportamento de sistemas matemáticos, como a lógica, 
e as linguagens de programação de computadores. A sintaxe é importante pois a unidade 
falada é a oração, não a palavra ou o som. Em termos práticos, o falante fala e o ouvinte 
ouve orações. Salvo o caso quando uma única palavra é portadora de sentido completo. 

Diferença entre frase, oração e período: Para entender melhor o sentido de sintaxe, é 

preciso compreender os conceitos de frase, oração e período. Esses três elementos, 

apesar de possuírem significados diferentes. Estão diretamente ligados. São os elementos 

essenciais para a criação de um discurso. Comecemos pela frase, que possui um 

significado muito mais aberto. As frases têm o objetivo de transmitir uma mensagem, 

então elas podem ser formadas por apenas uma palavra ou ter uma complexidade muito 

maior. Sempre é possível reconhecer o começo e o fim de uma frase oralmente, e na 

escrita normalmente se identifica o começo por uma letra maiúscula e o final por um 

ponto. 

EXEMPLOS: “Socorro!” e “Eu preciso que alguém envie ajuda para atender uma senhora 
que foi atropelada e já não está conseguindo respirar.” 

Orações e períodos possuem conceitos mais definidos. Uma oração é uma frase ou um 
fragmento dela que é formada por um verbo ou locução verbal. As frases compostas por 
orações são chamadas de períodos. Os períodos podem ser simples ou compostos, esta 
definição depende do número de orações em sua estrutura. Caso o período possua 
apenas uma oração, é chamado de período simples; se é formado por duas ou mais 
orações, é um período composto. 

EXEMPLOS: “Pare com isso” é um período simples. “Pare com isso que já ficou chato” é 
um período composto. 

Tipos de frase 

A frase tem o objetivo de transmitir um conteúdo para alguém, e existem diversas 
maneiras para se fazer isso. Na língua portuguesa algumas dessas formas de se expressar 
já são muito comuns, e por isso a entoação delas tornou-se previsível. Esses tipos comuns 
de frases podem ser classificados conforme as categorias a seguir: 
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 Frases declarativas: Frases que declaram ou informam algo. Podem ser tanto no 

sentido positivo quanto no negativo. 

EXEMPLOS: frase declarativa afirmativa: “Isto vai cair”; frase declarativa negativa: 

“Isto não vai cair”. 

 Frases interrogativas: Frases através das quais se procura obter alguma informação 

ou faz-se um questionamento. Podem ser diretas ou indiretas. 

EXEMPLOS: frase interrogativa direta: “Isto vai cair?”; frase interrogativa indireta: 

“Queria saber se isto vai cair”. 

 Frases imperativas: Normalmente empregadas em pedidos, ordens e conselhos. São 

frases que têm o objetivo de influenciar as ações do receptor da mensagem. 

Também podem ser afirmativas e negativas. 

EXEMPLOS: frase imperativa afirmativa: “Corra pelo campo”; frase imperativa 

negativa: “Não corra pelo campo”. 

 Frases exclamativas: Frases usadas para expressar uma emoção ou estado emotivo. 

EXEMPLO: “Isto vai cair em mim!”. 

 Frases optativas: Frases usadas para desejar algo. 

EXEMPLO: “Que seu sonho se realize!”. 

Elementos da sintaxe 

O campo de estudo da sintaxe é composto por três elementos: frase, oração e período. 
Frase é muito abrangente, logo não é necessário um estudo tão aprofundado. Oração e 
período, apesar de já terem sido definidos, ainda podem ser estudados mais a fundo. A 
oração possui alguns elementos que são fundamentais na sua constituição: 

 Sujeito 

 Predicado 

 Complemento 

 Adjunto 

 



 
 

PONTUAÇÃO. 

Ato ou efeito de pontuar. 
Na língua escrita, sistema de sinais gráficos que indicam separação entre unidades 
significativas para tornar mais claros o texto e a frase, pausas, entonações etc. (p.ex., 
ponto, vírgula, ponto e vírgula, ponto de interrogação etc.). Os sinais de pontuação são 
recursos gráficos próprios da linguagem escrita. Embora não consigam reproduzir toda a 
riqueza melódica da linguagem oral, eles estruturam os textos e procuram estabelecer as 
pausas e as entonações da fala. Basicamente, têm como finalidade: 

1) Assinalar as pausas e as inflexões de voz (entoação) na leitura; 

2) Separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas; 

3) Esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade. 

Veja a seguir os sinais de pontuação mais comuns, responsáveis por dar à escrita maior 
clareza e simplicidade. 

Vírgula ( , ) A vírgula indica uma pausa pequena, deixando a voz em suspenso à espera 
da continuação do período. Geralmente é usada: 

- Nas datas, para separar o nome da localidade. São Paulo, 25 de agosto de 2005. 

- Após os advérbios "sim" ou "não", usados como resposta, no início da frase. 

Por Exemplo: 

– Você gostou do vestido? 

– Sim, eu adorei! 

– Pretende usá-lo hoje? 

– Não, no final de semana. 

- Após a saudação em correspondência (social e comercial). 

Exemplos: 

Com muito amor, 

Respeitosamente, 



 
 

- Para separar termos de uma mesma função sintática. 

Por Exemplo: 

A casa tem três quartos, dois banheiros, três salas e um quintal. 

Obs.: a conjunção "e" substitui a vírgula entre o último e o penúltimo termo. 

- Para destacar elementos intercalados, como: 

a) uma conjunção 

Por Exemplo: 

Estudamos bastante, logo, merecemos férias! 

b) um adjunto adverbial 

Por Exemplo: 

Estas crianças, com certeza, serão aprovadas. 

Obs.: a rigor, não é necessário separar por vírgula o advérbio e a 
locução adverbial, principalmente quando de pequeno corpo, a não 
ser que a ênfase o exija. 

c) um vocativo 

Por Exemplo: 

Apressemo-nos, Lucas, pois não quero chegar atrasado. 

d) um aposto 

Por Exemplo: 

Juliana, a aluna destaque, passou no vestibular. 

e) Uma expressão explicativa (isto é, a saber, por exemplo, ou melhor, ou 
antes, etc.) 

Por Exemplo: 

O amor, isto é, o mais forte e sublime dos sentimentos 

humanos, tem seu princípio em Deus. 



 
 

- Para separar termos deslocados de sua posição normal na frase. 

Por Exemplo: 

O documento de identidade, você trouxe? 

- Para separar elementos paralelos de um provérbio. 

Por Exemplo: 

Tal pai, tal filho. 

- Para destacar os pleonasmos antecipados ao verbo. 

Por Exemplo: 

As flores, eu as recebi hoje. 

- Para indicar a elipse de um termo. 

Por Exemplo: 

Daniel ficou alegre; eu, triste. 

- Para isolar elementos repetidos. 

Exemplos: 

 

A casa, a casa está destruída. 

Estão todos cansados, cansados de dar dó! 

- Para separar orações intercaladas. 

Por Exemplo: 

O importante, insistiam os pais, era a segurança da escola. 

 

 

 



 
Parênteses ( ( ) ) 

Os parênteses têm a função de intercalar no texto qualquer indicação que, embora não 
pertença propriamente ao discurso, possa esclarecer o assunto. Empregam-se: 

- Para separar qualquer indicação de ordem explicativa, comentário ou reflexão. 

Por Exemplo: 

Zeugma é uma figura de linguagem que consiste na omissão de um 
termo (geralmente um verbo) que já apareceu anteriormente na frase. 

- Para incluir dados informativos sobre bibliografia (autor, ano de publicação, página etc.) 

Por Exemplo: 

" O homem nasceu livre, e em toda parte se encontra sob ferros" (Jean- 
Jacques Rousseau, Do Contrato Social e outros escritos. São Paulo, Cultrix, 
1968.) 

- Para isolar orações intercaladas com verbos declarativos, em substituição à vírgula e aos 
travessões. 

Por Exemplo: 

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. 

- Para delimitar o período de vida de uma pessoa. 

Por Exemplo: 

Carlos Drummond de Andrade (1902 – 1987). 

- Para indicar possibilidades alternativas de leitura. 

Por Exemplo: 

Prezado(a) usuário(a). 

 

 

 



 
 

Os Parênteses e a Pontuação 

Veja estas observações: 

1) As frases contidas dentro dos parênteses não costumam ser muito longas, mas devem 
manter pontuação própria, além da pontuação normal do texto. 

2) O sinal de pontuação pode ficar interno aos parênteses ou externo, conforme o caso. 
Fica interno quando há uma frase completa contida nos parênteses. 

Exemplos: É importante ter atenção ao uso dos parênteses. (Eles exigem um cuidado 
especial!) 
Vamos confiar (Por que não?) que cumpriremos a meta. 

Se o enunciado contido entre parênteses não for uma frase completa, o sinal de 
pontuação ficará externo. 

Por Exemplo: O rali começou em Lisboa (Portugal) e terminou em Dacar (Senegal). 

3) Antes do parêntese não se utilizam sinais de pontuação, exceto o ponto. Quando 
qualquer sinal de pontuação coincidir com o parêntese de abertura, deve-se optar por 
colocá-lo após o parêntese de fecho. 

Travessão ( – ): O travessão é um traço maior que o hífen e costuma ser empregado: 

- No discurso direto, para indicar a fala da personagem ou a mudança de 
interlocutor nos diálogos. 

Por Exemplo: 

– O que é isso, mãe? 
– É o seu presente de aniversário, minha filha. 

- Para separar expressões ou frases explicativas, intercaladas. 

Por Exemplo: 

"E logo me apresentou à mulher, – uma estimável senhora – e à 
filha." (Machado de Assis) 

 



 
Aspas ( " " ) 

As aspas têm como função destacar uma parte do texto. São empregadas: 

- Antes e depois de citações ou transcrições textuais. 

Por Exemplo: 

Como disse Machado de Assis: "A melhor definição do amor não 
vale um beijo de moça namorada." 

- Para representar nomes de livros ou legendas. 

Por Exemplo: 

Camões escreveu "Os Lusíadas" no século XVI. 

Obs.: para realçar títulos de livros, revistas, jornais, filmes, etc. também 
podemos grifar as palavras, conforme o exemplo: 

Ontem assisti ao filme Central do Brasil. 

- Para assinalar estrangeirismos, neologismos, gírias, expressões populares, 
ironia. 

Exemplos: 

O "lobby" para que se mantenha a autorização de importação de 
pneus usados no Brasil está cada vez mais descarado.(Veja) 
 
Com a chegada da polícia, os três suspeitos "se 
mandaram" rapidamente. 
Que "maravilha": Felipe tirou zero na prova! 

- Para realçar uma palavra ou expressão. 

Exemplos: 

Mariana reagiu impulsivamente e lhe deu um "não". 
Quem foi o "inteligente" que fez isso? 

Obs.: em trechos que já estiverem entre aspas, se necessário usá-las 
novamente, empregam-se aspas simples. 

Por Exemplo: "Tinha-me lembrado da definição que José Dias dera 
deles, 'olhos de cigana oblíqua e dissimulada'. Eu não sabia o que 
era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se  



 
 

Colchetes ( [ ] ) 

Os colchetes têm a mesma finalidade que os parênteses; todavia, seu uso se 
restringe aos escritos de cunho didático, filológico, científico. Pode ser empregado: 

- Em definições do dicionário, para fazer referência à etimologia da palavra. 

Por Exemplo: 

amor- (ô). [Do lat. amore.] 1. Sentimento que predispõe 
alguéma desejar o bem de outrem, ou de alguma coisa: amor 
ao próximo; amor ao patrimônio artístico de sua terra. (Novo 
Dicionário Aurélio) 

- Para intercalar palavras ou símbolos não pertencentes ao texto. 

Por Exemplo: Em Aruba se fala o espanhol, o inglês, o holandês e o 
papiamento. Aqui estão algumas palavras de papiamento que você, 
com certeza, vai usar: 

1- Bo ta bon? [Você está bem?] 

2- Dios no ta di Brazil. [Deus não é brasileiro.] 

- Para inserir comentários e observações em textos já publicados. 

Por Exemplo:Machado de Assis escreveu muitas cartas a Sílvio 
Dinarte. [pseudônimo de Visconde de Taunay, autor de "Inocência"] 

- Para indicar omissões de partes na transcrição de um texto. 

Por Exemplo: "É homem de sessenta anos feitos [...] corpo antes 
cheio que magro, ameno e risonho" (Machado de Assis) 

   

 

 

 



 
Asterisco ( * ) 

O asterisco, sinal gráfico em forma de estrela, costuma ser empregado: 

- Nas remissões a notas ou explicações contidas em pé de páginas ou ao  final de 
capítulos. 

Por Exemplo: 

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. 

- Nas substituições de nomes próprios não mencionados. 

Por Exemplo: 

O Dr.* conversou durante toda a palestra.  
O jornal*** não quis participar da campanha. 

  

Parágrafo ( § ) 

O símbolo para parágrafo, representado por §, equivale a dois ésses (S) entrelaçados, 
iniciais das palavras latinas "Signum sectionis" que significam sinal de secção, de corte. 
Num ditado, quando queremos dizer  que o período seguinte deve começar em outra 
linha, falamos parágrafo ou alínea. A palavra alínea (vem do latim a + lines) e significa 
distanciado da linha, isto é, fora da margem em que começam as linhas do texto. 

O uso de parágrafos é muito comum nos códigos de leis. 

Por Exemplo: 

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação 
do disposto no § 4º.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCORDÂNCIA VERBAL 

A regra básica da concordância verbal é o verbo concordar  em número (singular ou 
plural) e pessoa (1ª, 2ª ou 3ª) com o sujeito da frase. 

1. Sujeito simples – o verbo concordará com ele em número e pessoa.  
Ex.: O artista excursionará por várias cidades do interior. 
 
2. Sujeito composto – em regra geral, o verbo vai para o plural.  
Ex.: Sua avareza e seu egoísmo fizeram com que todos o abandonassem. 
Se o sujeito vier depois do verbo, concorda com o núcleo mais próximo, ou vai para o 
plural. 
Ex.: “Ainda reinavam (ou reinava) a confusão e a tristeza” (Dinah S. de Queiroz). 
Se o sujeito vier composto por pronomes pessoais diferentes – o verbo concordará 
conforme a prioridade gramatical das pessoas. 
Ex.: Eu e você somos pessoas responsáveis. 
Atenção! Tu e ela estudais / estudam. A segunda forma é mais usada atualmente. 
 
3. Expressões não só...mas também, tanto/quanto que relacionam sujeitos compostos 
permitem a concordância do verbo no singular ou no plural. 
Ex.: Tanto o rapaz quanto o amigo obtiveram/obteve nota máxima na redação do ENEM. 
 
4. Sujeito composto ligado por ou: 
- indicando exclusão, ou sinonímia – o verbo fica no singular. 
Ex.: Maria ou Joana será representante. 
- indicando inclusão, ou antonímia – o verbo fica  no plural. 
Ex.: O amor ou o ódio estão presentes. 
- indicando retificação – o verbo concorda com o núcleo mais próximo. 
Ex.: O aluno ou os alunos cuidarão da exposição. 
 
5. Quando o sujeito é representado por expressões como a maioria de, a maior parte de 
e um nome no plural, o verbo concorda no singular (realçando o todo) ou no plural 
(destacando a ação dos indivíduos). 
Ex.: A maioria dos jovens quer as reformas. (ou) A maioria dos jovens querem as 
reformas. 
 
6. Não sou daqueles que recusa / recusam as obrigações. 
Nesse caso, o referente do pronome relativo que é daqueles, a regra fundamental de 
concordância com o sujeito deverá levar o verbo para a 3ª pessoa do plural. Entretanto, 
também é aceito quando refletimos em uma concordância com um daqueles que. 
 
 

 

CONCORDÂNCIA NOMINAL 



 
As relações que as palavras estabelecem com o substantivo que as rege constitui o 
que em gramática se chama de sintagma nominal. Essa relação caracteriza os 
casos de concordância nominal. 
 
1. Concordância de gênero e número entre o núcleo nominal e os artigos que o 
precedem, os pronomes indefinidos variáveis, os demonstrativos, os possessivos, 
os numerais cardinais e os adjetivos. 
Ex.: Um luar claro e belíssimo. 
 
2. Concordância do adjetivo com dois ou mais substantivos 
a) Substantivos do mesmo gênero, o adjetivo irá para o plural desse gênero ou 
concordará com o mais próximo (concordância atrativa). 
Ex.: Bondade e alegria raras ou rara. 
b) Substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo irá para o masculino plural ou 
concordará com o mais próximo. 
Ex.: Atitude e caráter apropriados ou apropriado. 
c) Adjetivo anteposto aos substantivos, nos dois casos acima, a norma geral é que 
ele concorde com o substantivo mais próximo. 
Ex.: Mantenha desligadas as lâmpadas e os eletrodomésticos. 
d) Substantivos com sentido equivalente ou expressam gradação, o adjetivo 
concorda com o mais próximo. 
Ex.: Revelava pura alma e espírito. 

CASOS PARTICULARES 
 
1. POSSÍVEL 
a) precedido de o mais,o menor, o melhor, o pior – singular;  
b) precedido de os mais, os menores, os melhores, os piores – plural. 
Ex.: Estampas o mais possível claras. / Estampas as mais claras possíveis. 
 
2. ANEXO / INCLUSO – adjetivos, concordam com o substantivo a que se referem. 
Ex.: Envio-lhe anexos / inclusos os documentos.  (em anexo, junto a 
são invariáveis) 
 
3. LESO (adjetivo = lesado, prejudicado) concorda com o substantivo com o qual 
forma uma composição. 
Ex.: Cometeu crime de lesa-pátria. 
 
4. PREDICATIVO 
a) substantivo com sentido indeterminado (sem artigo) – adjetivo no masculino. 
Ex.: É proibido entrada;  
b) substantivo com sentido determinado (com artigo) – adjetivo concorda com o 
substantivo. Ex.: É necessária muita cautela. 
 



 
 

MODALIDADE DE DISCURSO. 

Refere-se às falas dos autores. Pode ser constituído por: 

• Monólogo – uma personagem, falando consigo mesma, expõe perante o público os 
seus pensamentos e/ou sentimentos; 
• Diálogo – falas entre duas ou mais personagens; 
• Apartes – comentários de uma personagem para o público, pressupondo que não são 
ouvidos pelo seu interlocutor. 

REDAÇÃO . 

Ação ou efeito de redigir, de escrever com ordem e método. 
 
Expressão dada ao pensamento; maneira de redigir. 
"tem uma r. clara e concisa" 

PARÁFASE. 

Interpretação ou tradução em que o autor procura seguir mais o sentido do texto que a 
sua letra; metáfase. 
 
Interpretação, explicação ou nova apresentação de um texto (entrecho, obra etc.) que 
visa torná-lo mais inteligível ou que sugere novo enfoque para o seu sentido. 

A Paráfrase é um texto que procura tornar mais claro e objetivo aquilo que se disse em 
outro texto. Portanto, é sempre a reescritura de um texto já existente, uma espécie de 
‘tradução’ dentro da própria língua. 

O autor da paráfrase deve demonstrar que entendeu claramente a idéia do texto. Além 
disso, são exigências de uma boa paráfrase: 

1.      Utilizar a mesma ordem de ideias que aparece no texto original. 
2.    Não omitir nenhuma informação essencial. 
3.    Não fazer qualquer comentário acerca do que se diz no texto original. 
4.    Utilizar construções que não sejam uma simples repetição daquelas que estão no 

original e, sempre que possível, um vocabulário também diferente. 
  
 
 
 
 
 

 



 
PARAGRAFO. 
 
Divisão de um texto escrito, indicada pela mudança de linha, cuja função é mostrar que 
as frases aí contidas mantêm maior relação entre si do que com o restante do texto. 
 

Você já observou aquele símbolo (§) no canto esquerdo da folha para marcar intervalos 
de ideias? E aquele espaço que você dá na primeira linha em relação à margem esquerda 
da folha? 

Sim, são dessas formas que conseguimos identificar um parágrafo! O símbolo § caiu em 
desuso pela adoção do afastamento que se dá no início da linha, contudo, ainda é a 
forma utilizada em leis, veja: 
 
“Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos 
à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à 
justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e comunitária. 
 
§ 1o O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das 
mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 
§ 2o Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o 
efetivo exercício dos direitos enunciados no caput.” (Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006.) 
Logo, o parágrafo é o conjunto de frases que formam uma sequência com sentido, com 
lógica. Pode ser assinalado graficamente, como exposto acima, ou ainda oralmente, 
quando se faz uma pausa maior dos fatos ou quando iniciamos um novo assunto. 
 
Os parágrafos são as estruturas que compõe um texto e podem ser: longos, médios e 
curtos, dependendo do tipo de produção textual. 
 
Longos: estão mais presentes em textos científicos e acadêmicos, os quais exigem uma 
explicação mais complexa, com exemplos e especificações. 
 
Médios: livros, revistas, jornais são exemplos de onde encontrar esse tipo de parágrafo. 
 
Curtos: estão presentes em chamada de notícia, artigos, cartas sociais, editoriais, livros 
infantis, por exemplo. 
 
O tópico frasal sempre está presente nos parágrafos, pois é o foco central através do qual 
as ideias se norteiam e se encaixam. 
 
Existem alguns tipos de parágrafos que acompanham o tipo de texto: O narrativo 
apresentará parágrafos que relatam uma série de ações e diálogos; no descritivo, os  



 
 

parágrafos estarão envoltos em adjetivos, comparações, argumentos detalhados do que está 
sendo descrito. Já nos textos dissertativos, os parágrafos estarão divididos, geralmente, 
entre o que introduz, os que desenvolvem as ideias e o que finaliza a exposição dos 
argumentos. 
 
O importante é visualizar se no texto há uma coesão (ligação semântica) entre os parágrafos 
e se há coerência no que se diz, ou seja, uma sequência de ideias que possuem sentido e 
caminham para uma conclusão. 
 
Parágrafos muito longos não são muito recomendados - a não ser nos tipos de texto que 
necessitam de maiores detalhes - pois confundem e dispersam a atenção do leitor. Em uma 
dissertação, por exemplo, o ideal é transmitir um argumento de cada vez, de modo conciso e 
simples! 

DESCRIÇÃO. 

     Representação oral ou escrita de; exposição. 
"d. de viagens" 
 
Num processo, a enumeração circunstanciada, detalhada dos caracteres de algo. 
O que é descrição? É a ação que você toma de descrever sobre algo ou alguém. 
 
Então, o que é descrever? Vejamos: de acordo com o dicionário, é o ato de narrar, contar 
minuciosamente. 
 
Então, sempre que você expõe com detalhes um objeto, uma pessoa ou uma paisagem a 
alguém, está fazendo uso da descrição. 
 
Essa última é como se fosse um retrato distinto e pessoal de algo que se vê ou se viu 
 
Assim, para se fazer uma boa descrição, não é necessário que seja perfeita, uma vez que o 
ponto de vista do observador varia de acordo com seu grau de percepção. Dessa forma, o 
que será importante ser analisado para um, não será para outro. 
 
Portanto, a vivência de quem descreve também influencia na hora de transmitir a impressão 
alcançada sobre determinado objeto, pessoa, animal, cena, ambiente, emoção vivida ou 
sentimento. 
 
Os pormenores são essenciais para se distinguir um determinado momento de qualquer 
outro, desse modo, a presença de adjetivos e locuções adjetivas é traço distinto de um texto 
descritivo. 
 
Quando for descrever verbalmente, tenha sutileza ao transmitir e leve em consideração, de 
acordo com o fato, objeto ou pessoa analisada: a) as cores; b) altura;  



 
 

 
• Descrição objetiva: acontece quando o que é descrito apresenta-se de forma direta, 
simples, concreta, como realmente é: 
 
a) O objeto tem 3 metros de diâmetro, é cinza claro, pesa 1 tonelada e será utilizado na 
fabricação de fraldas descartáveis. 
 
b) Ana tem 1,80, pele morena, olhos castanhos claros, cabelos castanhos escuros e lisos e 
pesa 65 kg. É modelo desde os 15 anos. 
 
Descrição subjetiva: ocorre quando há emoção por parte de quem descreve: 
 
a) Era doce, calma e respeitava muito aos pais. Porém, comigo, não tinha pudores: era arisca 
e maliciosa, mas isso não me incomodava. 
 
Portanto, na descrição subjetiva há interferência emocional por parte do interlocutor a 
respeito do que observa, analisa. 
 
Como você vai saber se fez uma excelente narração descritiva? Quando reler o seu texto e 
perceber se de fato outros leitores visualizarão como reais o que está sendo descrito! 
 
NARRAÇÃO. A narração consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se 
movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. 
 
O texto narrativo é baseado na ação que envolve personagens, tempo, espaço e conflito. Seus 
elementos são: narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. 
Dessa forma, o texto narrativo apresenta uma determinada estrutura: 
 
Esquematizando temos: 
 
- Apresentação; - Complicação ou desenvolvimento; - Clímax; - Desfecho. 
 
Protagonistas e Antagonistas: A narrativa é centrada num conflito vivido pelos personagens. Diante 
disso, a importância dos personagens na construção do texto é evidente. 
Podemos dizer que existe um protagonista (personagem principal) e um antagonista (personagem 
que atua contra o protagonista, impedindo-o de alcançar seus objetivos). Há também os adjuvantes 
ou coadjuvantes, esses são personagens secundários que também exercem papéis fundamentais na 
história. 
 

 

 



 
Narração e Narratividade 
 
Em nosso cotidiano encontramos textos narrativos; contamos e/ou ouvimos histórias o 
tempo todo. 
Mas os textos que não pertencem ao campo da ficção não são considerados narração, pois 
essas não têm como objetivo envolver o leitor pela trama, pelo conflito. 
Podemos dizer que nesses relatos há narratividade, que quer dizer, o modo de ser da 
narração. 
 
Os Elementos da Narrativa 
 
Os elementos que compõem a narrativa são: 
- Foco narrativo (1º e 3º pessoa); 
- Personagens (protagonista, antagonista e coadjuvante); 
- Narrador (narrador-personagem, narrador-observador). 
- Tempo (cronológico e psicológico); 
- Espaço. 

DISSERTAÇÃO.: A todo instante nos deparamos com situações que exigem a exposição de 

ideias, argumentos e pontos de vista, muitas vezes precisamos expor aquilo que pensamos 

sobre determinado assunto. 

Em muitas situações somos induzidos a organizar nossos pensamentos e ideias e utilizar a 

linguagem para dissertar. 

Mas o que é dissertar? 

Dissertar é, por meio da organização de palavras, frases e textos, apresentar ideias, 

desenvolver raciocínio, analisar contextos, dados e fatos. Neste momento temos a 

oportunidade de discutir, argumentar e defender o que pensamos utilizando-se da 

fundamentação, justificação, explicação, persuasão e de provas. 

A elaboração de textos dissertativos requer domínio da modalidade escrita da língua, desde 

a questão ortográfica ao uso de um vocabulário preciso e de construções sintáticas 

organizadas, além de conhecimento do assunto que se vai abordar e posição crítica 

(pessoal) diante desse assunto. 

A atividade dissertadora desenvolve o gosto de pensar e escrever o que pensa, de 

questionar o mundo, de procurar entender e transformar a realidade. 

Passos para escrever o texto dissertativo 

O texto deve ser produzido de forma a satisfazer os objetivos que o escritor se propôs a 

alcançar. 

Há uma estrutura consagrada para a organização desse tipo de texto. 

Consiste em organizar o material obtido em três partes: a introdução, o desenvolvimento e 

a conclusão. 

 

 



 
 
]- Introdução:  
A introdução deve apresentar de maneira clara o assunto que será tratado e delimitar as 

questões, referentes ao assunto, que serão abordadas. 

Neste momento pode-se formular uma tese, que deverá ser discutida e provada no texto, 

propor uma pergunta, cuja resposta deverá constar no desenvolvimento e explicitada na 

conclusão. –  

Desenvolvimento: 

 É a parte do texto em que as ideias, pontos de vista, conceitos, informações de que dispõe 

serão desenvolvidas; desenroladas e avaliadas progressivamente. - Conclusão:  

É o momento final do texto, este deverá apresentar um resumo forte de tudo o que já foi dito. 

A conclusão deve expor uma avaliação final do assunto discutido. 

 

Cada uma dessas partes se relacionam umas com as outras, seja preparando-as ou retomando-

as, portanto, não são isoladas. 

 

A produção de textos dissertativos está ligada à capacidade argumentativa daquele que se 

dispõe a essa construção. 

 

É importante destacar que a obtenção de informações, referentes aos diversos assuntos, seja 

por intermédio da leitura, de conversas, de viagens, de experiências do dia e dia e dos mais 

variados veículos de informação pode sanar a carência de informações e consequentemente 

dar suporte ao produzir um texto. 

 

Significação das Palavras 

Quanto à significação, as palavras são divididas nas seguintes categorias: 

Sinônimos 

As palavras que possuem significados próximos são chamadas sinônimos. Exemplos: 

casa - lar - moradia - residência 
longe - distante 
delicioso - saboroso 
carro - automóvel 

Observe que o sentido dessas palavras são próximos, mas não são exatamente equivalentes. 
Dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito, uma palavra que signifique exatamente a 
mesma coisa que outra. 

Há uma pequena diferença de significado entre palavras sinônimas. Veja que, 



 
embora casa e lar sejam sinônimos, ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: 



 
 

Antônimos 

São palavras que possuem significados opostos, contrários. Exemplos: 

mal / bem 
ausência / presença 
fraco /  forte 
claro / escuro 
subir / descer 
cheio / vazio 
possível / impossível 

Polissemia 

Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um 
significado nos múltiplos contextos em que aparece. Veja alguns exemplos de palavras 
polissêmicas: 

cabo (posto militar, acidente geográfico, cabo da vassoura, da faca) 
banco (instituição comercial financeira, assento) 
manga (parte da roupa, fruta) 

 

Homônimos 

São palavras que possuem a mesma pronúncia (algumas vezes, a mesma grafia), mas  

significados diferentes. Veja alguns exemplos no quadro abaixo: 

acender (colocar fogo) ascender (subir) 

acento (sinal gráfico) assento (local onde se senta) 

acerto (ato de acertar) asserto (afirmação) 

apreçar (ajustar o preço) apressar (tornar rápido) 

bucheiro (tripeiro) buxeiro (pequeno arbusto) 

bucho (estômago) buxo (arbusto) 

caçar (perseguir animais) cassar (tornar sem efeito) 

cegar (deixar cego) segar (cortar, ceifar) 

cela (pequeno quarto) sela (forma do verbo selar; arreio) 

censo (recenseamento) senso (entendimento, juízo) 

céptico (descrente) séptico (que causa infecção) 



 

cerração (nevoeiro) serração (ato de serrar) 

cerrar (fechar) serrar (cortar) 

cervo (veado) servo (criado) 

chá (bebida) xá (antigo soberano do Irã) 

cheque (ordem de pagamento) xeque (lance no jogo de xadrez) 

círio (vela) sírio (natural da Síria) 

cito (forma do verbo citar) sito (situado) 

concertar (ajustar, combinar) consertar (reparar, corrigir) 

concerto (sessão musical) conserto (reparo) 

coser (costurar) cozer (cozinhar) 

esotérico (secreto) exotérico (que se expõe em público) 

espectador (aquele que assiste) 
expectador (aquele que tem esperança, 
que espera) 

esperto (perspicaz) experto (experiente, perito) 

espiar (observar) expiar (pagar pena) 

espirar (soprar, exalar) expirar (terminar) 

estático (imóvel) extático (admirado) 

esterno (osso do peito) externo (exterior) 

estrato (camada) extrato (o que se extrai de algo) 

estremar (demarcar) extremar (exaltar, sublimar) 

incerto (não certo, impreciso) inserto (inserido, introduzido) 

incipiente (principiante) insipiente (ignorante) 

laço (nó) lasso (frouxo) 

ruço (pardacento, grisalho) russo (natural da Rússia) 

tacha (prego pequeno) taxa (imposto, tributo) 

tachar (atribuir defeito a) taxar (fixar taxa) 

Parônimos 

É a relação que se estabelece entre palavras que possuem significados diferentes, mas 
são muito parecidas na pronúncia e na escrita. Veja alguns exemplos no quadro 
abaixo. 

absolver (perdoar, inocentar) absorver (aspirar, sorver) 

apóstrofe (figura de linguagem) apóstrofo (sinal gráfico) 

aprender (tomar conhecimento) apreender (capturar, assimilar) 

arrear (pôr arreios) arriar (descer, cair) 



 

ascensão (subida) assunção (elevação a um cargo) 

bebedor (aquele que bebe) bebedouro (local onde se bebe) 

cavaleiro (que cavalga) cavalheiro (homem gentil) 

comprimento (extensão) cumprimento (saudação) 

deferir (atender) diferir (distinguir-se, divergir) 

delatar (denunciar) dilatar (alargar) 

descrição (ato de descrever) discrição (reserva, prudência) 

descriminar (tirar a culpa) discriminar (distinguir) 

despensa (local onde se guardam 
mantimentos) 

dispensa (ato de dispensar) 

docente (relativo a professores) discente (relativo a alunos) 

emigrar (deixar um país) imigrar (entrar num país) 

eminência (elevado) 
iminência (qualidade do que está 
iminente) 

eminente (elevado) iminente (prestes a ocorrer) 

esbaforido (ofegante, apressado) espavorido (apavorado) 

estada (permanência em um lugar) 
estadia (permanência temporária em um 
lugar) 

flagrante (evidente) fragrante (perfumado) 

fluir (transcorrer, decorrer) fruir (desfrutar) 

fusível (aquilo que funde) fuzil (arma de fogo) 

imergir (afundar) emergir (vir à tona) 

inflação (alta dos preços) infração (violação) 

infligir (aplicar pena) infringir (violar, desrespeitar) 

mandado (ordem judicial) mandato (procuração) 

peão (aquele que anda a pé, domador de 
cavalos) 

pião (tipo de brinquedo) 

precedente (que vem antes) 
procedente (proveniente; que tem 
fundamento) 

ratificar (confirmar) retificar (corrigir) 

recrear (divertir) recriar (criar novamente) 

 

 



 
ORDEM DOS ADJETIVOS. 

Diferentemente do que ocorre na matemática, na língua portuguesa a ordem dos fatores 
altera o produto. 
Exemplo: 

 Ela é uma professora simples. 
 Ela é uma simples professora. 

O adjetivo, cuja função é qualificar, geralmente fica depois do substantivo que ele modifica. 
Exemplos: casa bonita, cidade maravilhosa, mulher charmosa. 
E se a ordem for alterada – bonita casa, maravilhosa cidade, charmosa mulher –, mudará 
alguma coisa? Sim, mudará. A ideia será expressa de forma mais enfática. 
A ênfase não é o único resultado da alteração da ordem de um adjetivo. O sentido é outro 
aspecto.  

Vejam os exemplos: 

1) Ele é um amigo velho. (= amigo idoso) 
Ele é um velho amigo. (= amizade antiga) 

2) Ele é um oficial alto. (= de estatura alta) 
Ele é um alto oficial. (= importante) 

3) Ela é uma mulher pobre. (= sem recursos financeiros) 
Ela é uma pobre mulher. (= infeliz, digna de pena) 

4) O diretor é um grande homem. (= notável) 
O diretor é um homem grande. (= de tamanho grande) 

5) Ele é um professor simples. (= sem luxo) 
Ele é um simples professor. (= insignificante) 

A mudança de sentido causada pela ordem não é exclusiva dos adjetivos. Com as conjunções 
adversativas, ocorre algo parecido: 

a) O carro é caro, mas é bonito 
b) O carro é bonito, mas é caro. 

No primeiro caso, prevalece a ideia de que o carro é bonito, logo deve ser comprado. No 
segundo, é mais forte a ideia de que o carro é caro, logo  não deve ser comprado. Isso ocorre 
porque o trecho iniciado pela conjunção adversativa é sempre mais forte que o anterior. 

 

 

 

 



 
CONJUNÇÕES. 

Conjunção significa ligação, união, junção. Gramaticalmente, conjunção é a palavra invariável 
que tem por função ligar orações ou termos de mesmo valor gramatical. Exemplos: Faz 
sol, masestá frio. Comprou pera e mamão. 

 Classificação das conjunções 

Coordenativas – ligam duas orações independentes. Estão divididas em cinco tipos: 

 Aditivas – exprimem soma: e, nem, bem com, não só... como também, não só... mas também. 
Ex.: Ele não só é o autor do livro como também o editor. 

 Adversativas – exprime oposição: mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não 
obstante. Ex.: Não foram campeões, todavia exibiram o melhor futebol. 

 Alternativas – exprimem escolha de pensamentos: ou, ou... ou, ora... ora, já... já,  quer... quer, 
seja... seja, talvez... talvez. Ex.: Ou você compra ou você aluga. 

Conclusivas – exprimem conclusão de pensamento: logo, portanto, por isso, pois, por conseguinte, 
assim. Ex.: Choveu bastante, portanto a colheita está garantida. 

 Explicativas – exprimem razão e motivo: que, porque, pois, porquanto, por conseguinte, assim. Ex.: 
Estude, porque é importante! 
Subordinativas – ligam duas orações dependentes. Estão divididas em dez tipos: 

 Integrantes – introduzem uma oração que vai completar o sentido da outra:que, se. Ex.: 
Quero que você volte já. 

 Causais – introduzem orações que dão ideia de causa: que, porque, como, pois que, visto que, uma 
vez que, porquanto, já que, desde que. Ex.: Comofiquei doente, não pude ir à aula. 

 Comparativas – introduzem orações que dão ideia de comparação: como, qual, que, do que (depois 
de mais, menos, maior, menor, melhor e pior). Ex.: Minha saúde sempre foi melhor que a sua. 

 Concessivas – iniciam orações que indicam contradição: embora, ainda que, mesmo que, se bem 
que, posto que, por mais que, apesar de que. Ex.: Vou à praia, embora esteja chovendo. 

 Condicionais – iniciam orações que exprimem hipótese ou condição: se, caso, a menos que, 
contanto que, salvo se, desde que, a não ser que. Ex.: A menos que aconteça algum imprevisto, 
estarei lá amanhã. 

 Conformativas – iniciam orações que exprimem acordo: como, conforme, segundo, consoante. Ex.: 
Cada um colhe conforme semeia. 

 Consecutivas – iniciam orações que indicam consequência: que (precedido de tal, tanto, tão ou 
tamanho), de modo que, de forma que, de sorte que. Ex.: Ele gritou tanto, que ficou rouco. 

 Temporais – iniciam orações que dão ideia de tempo: quando, mal, assim que, logo que, antes que, 
depois que, sempre que, desde que. Ex.: Saímos assim que parou de chover. 

 Finais – iniciam orações que exprimem finalidade: porque, a fim de que, para que. Ex.: Sentem 
logo para que todos possam ver. 

 Proporcionais – iniciam orações que exprimem concomitância: à medida que, à proporção que, ao 
passo que, quanto menos, quanto menor, quanto maior, quanto melhor. Ex.: À medida que passa o 
efeito do analgésico, a dor volta.   
 



 
 

 

SUJEITO. 

Sujeito é a parte de uma oração que interage diretamente com o verbo(salvo raras exceções), 
de acordo com a análise sintática. Em suma, consiste na função sintática daquilo que o restante 
da oração se refere. 

Normalmente, para conseguir encontrar o sujeito na oração, aconselha-se fazer algumas 
"perguntas básicas" ao verbo da frase: “quem?”, “quê?” ou “o quê?”, por exemplo. 

. 

A partir do exemplo acima ainda é possível identificar outra parte importante na análise 
sintática: o núcleo do sujeito. Neste caso, o núcleo é “o menino”, pois é este que realiza a ação 
de comer o sorvete e não o “meu bairro”. 

Na oração, um sujeito pode ser representado por: pronomes pessoais, substantivos, pronomes 
demonstrativos, pronomes relativos, pronomes interrogativos, pronomes indefinidos, numerais, 
entre outras classes gramaticais. 

Do ponto de vista da ordem direta de uma oração, o sujeito aparece sempre antes do predicado. 
Mas, em alguns casos, também pode surgir depois ou intercalado (no meio) do predicado. 

 

Tipos de sujeitos 

Sujeito simples 

O sujeito de uma oração é simples quando o seu núcleo é formado por apenas uma palavra 
relacionada ao verbo. 

 

Sujeito composto 

Quando há dois ou mais núcleos do sujeito que estejam relacionados com o verbo. 



 

 

Sujeito indeterminado 

Quando não se consegue identificar claramente o sujeito da oração. Neste caso, por norma, 
acompanham verbos na 3º pessoa do plural (sem referências anteriores),  

verbos na 3º pessoa do singular acompanhados da partícula “se”, e verbos no infinitivo impessoal. 

 

Sujeito oculto (ou desinencial) 

Quando o sujeito não está presente na oração, mas pode ser facilmente identificado por desinência 
verbal ou por já ter sido referido numa oração anterior. 

 

Sujeito inexistente 

Em alguns casos o sujeito simplesmente não existe. Por norma, consistem em orações formadas por 
verbos impessoais e sempre conjugados na 3º pessoa do singular. 

Os verbos impessoais, normalmente, indicam fenômenos atmosféricos e da natureza (nevar, 
chover, ventar e etc); ou o verbo fazer (indicando tempo decorrido) e o verbo haver (no sentido de 
tempo decorrido ou de existir). 
 
Sujeito e Predicado 
Ambos são partes essenciais de uma oração. O sujeito, como dito, consiste na parte da qual a 
oração se refere, concordando diretamente com o verbo. 

Por outro lado, o predicado é o resultado do que acontece com o sujeito, ou seja, que informa algo 
sobre ele. É formado obrigatoriamente por um verbo ou por uma locução verbal. 
O predicado pode ser dividido em: nominal, verbal e verbo-nominal. 

 

 



 
PRONOMES. 

Pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo (nome). Tem a finalidade de indicar a 
pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço, sem utilizar o seu nome. 
Pronome substantivo é aquele que desempenha a função de substantivo. Exemplo: Ela é minha 
convidada. 
Pronome adjetivo é aquele que acompanha ou modifica um substantivo. Exemplo: Minha caneta é 
azul, aquelas canetas são azuis. 
Os pronomes variam em gênero, número e pessoa. 

Os pronomes possuem várias características: formam vários sistemas morfológicos fechados (eu, tu, 
ele/ela, etc; meu/minha, teu/tua, seu/sua, etc.); na sua maioria aceitam, como os nomes, morfemas 
de gênero e número; atuam por alusão a algo já mencionado ou implícito na mensagem ou no 
contexto linguístico ou extralinguístico, mantendo, mesmo quando isolados, uma base semântica 
genérica com capacidade de se referirem a outra realização léxica, etc. 

Pronomes de tratamento: Os pronomes de tratamento indicam o tratamento formal ou 
informal: Você, Vossa Excelência, Vossa Majestade... 

Pronomes relativos 
Pronomes relativos são aqueles que se referem a um termo mencionado anteriormente: cujo, o 
qual, as quais, quem... Estabelecem uma relação entre aquilo a que se refere e a afirmação que vai 
ser feita a seu respeito. 
Pronomes pessoais 
Os pronomes pessoais representam as pessoas do discurso (primeira, segunda ou 
terceira): eu, tu, ele/ela, nós, vós, eles/elas. Também são pronomes pessoais as formas que servem 
de complementos 
(me, mim, comigo, nos, conosco; te, ti, contigo, vos, convosco; o, a, lhe, se, si, consigo, os, as, lhes). 
Pronomes demonstrativos 
Pronomes demonstrativos indicam a posição de algo, situando no espaço e 
tempo: este, isso, aquilo... Estes pronomes estabelecem uma relação entre o que representa ou 
determina e os três âmbitos do discurso: este, essa, aquele, etc. 
Pronomes possessivos 
Pronomes possessivos exprimem a noção de posse de algo: meu, teu, sua, vosso... Indica aquele a 
quem pertence aquilo que é referido no discurso. 
Pronomes indefinidos 
Pronomes indefinidos indicam a quantidade do que representa de modo vago ou 
impreciso: ninguém, alguém, qualquer... 
Pronomes interrogativos 
Pronome interrogativos servem para formular uma interrogação. Normalmente se trata de um 
pronome relativo usado para interrogar: quem, que, qual... 
Pronomes oblíquos 
Os pronomes oblíquos atuam como complemento direto ou indireto: me, te, lhe, se, mim, ti... 
INFINITIVO E GERUNDIO. Nosso assunto aqui são as conhecidas formas nominais do verbo, ou seja, o 

infinitivo, gerúndio e o particípio. Elas recebem a denominação “nominal” justamente por se aproximarem 

das características de um substantivo, advérbio ou adjetivo e por não poderem, sozinhas, exprimir nem o 

aspecto temporal e nem mesmo o modo verbal. Somente contextualizadas é que poderemos apreender o 
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seu valor temporal ou de modo. 

 

INFINITIVO 

A forma verbal conhecida por infinitivo é a responsável por indicar a ação literal, sem dar indicação 
de tempo. Por isso, aproxima-se da função do substantivo. É o infinitivo, por exemplo, que 
encontramos no dicionário, quando buscamos um verbo. Vamos exemplificar: “Comprar barato é o 
que todos buscam”. Neste caso, “comprar” está no infinitivo e é idêntico ao verbo, a ação, em si. Os 
indicativos podem ser identificados pelas suas terminações, também idênticas às três conhecidas 
conjugações verbais: 1ª conjugação: -ar (pensar, cantar, preservar), 2ª conjugação:-er (rever, colher, 
prover), 3ª conjugação:-ir (sentir, cair, rir). 

TEMPOS VERBAIS. 

Uma ação pode ocorrer no passado, no presente ou no futuro. Os tempos verbais indicam o 
momento em que ocorre essa ação.  
Ação no passado (pretérito): ocorreu antes do momento da fala.  
Ação no presente: ocorre no momento da fala. 
Ação no futuro: ocorrerá depois do momento da fala. 
Os tempos verbais podem ser simples ou compostos e se encontram inseridos nos modos verbais: o 
modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo.  
Tempos verbais do modo indicativo 
Os tempos verbais do modo indicativo expressam acontecimentos certos. 
Tempos simples do modo indicativo 

Presente do indicativo: Eu ouço música. 
Pretérito imperfeito do indicativo: Eu ouvia música. 
Pretérito perfeito do indicativo: Eu ouvi música. 
Pretérito mais-que-perfeito do indicativo: Eu ouvira música. 
Futuro do presente do indicativo: Eu ouvirei música. 
Futuro do pretérito do indicativo: Eu ouviria música. 
Tempos compostos do modo indicativo 

Pretérito perfeito composto do indicativo: Eu tenho ouvido música. 
Pretérito mais-que-perfeito composto do indicativo: Eu tinha ouvido música. 
Futuro do presente composto do indicativo: Eu terei ouvido música. 
Futuro do pretérito composto do indicativo: Eu teria ouvido música. 
Tempos verbais do modo subjuntivo 
Os tempos verbais do modo subjuntivo expressam acontecimentos possíveis, dependentes de 
outros. 
Tempos simples do modo subjuntivo 

Presente do subjuntivo: Talvez eu ouça música. 
Pretérito imperfeito do subjuntivo: Seria mais divertido se eu ouvisse música. 
Futuro do subjuntivo: Quando eu ouvir música, ficarei mais calma. 
Tempos compostos do modo subjuntivo 

Pretérito perfeito composto do subjuntivo: Ele acredita que eu tenha ouvido música. 
Pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo: Ele acreditou que eu tivesse ouvido música. 
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Futuro composto do subjuntivo: Quando eu tiver ouvido música, falarei contigo. 
Tempos verbais do modo imperativo 
O modo imperativo está dividido em imperativo afirmativo e imperativo negativo. A ação expressa 
pelo verbo é uma ordem, pedido, conselho, convite ou súplica. 
Imperativo afirmativo: Ouve a música! 
Imperativo negativo: Não ouças a música! 
Formas nominais: infinitivo, particípio e gerúndio 
Embora as formas nominais não façam parte de nenhum tempo ou modo, elas são importantes na 
conjugação verbal. 
As formas nominais são o infinitivo pessoal, o infinitivo impessoal, o particípio e o gerúndio. Podem 
ser simples ou compostas. 
Infinitivo pessoal: O meu problema é eu não ouvir música. 
Infinitivo pessoal composto: Ter ouvido música tornou-me fã de várias bandas. 
Infinitivo impessoal: Vou ouvir música. 
Infinitivo impessoal composto: Gostei muito de ter ouvido música. 
Particípio: Ouvida a música, já nada havia a fazer. 
Gerúndio: Farei o trabalho ouvindo música. 
Gerúndio composto: Tendo ouvido música, já estava mais calma. 
Tempos primitivos e tempos derivados 
Existem tempos verbais primitivos e tempos verbais derivados. Os tempos verbais primitivos 
correspondem a tempos verbais já existentes no latim. A partir deles foram formados outros 
tempos verbais - os tempos derivados. 
Tempo primitivo: presente do indicativo 

Tempos derivados do presente do indicativo: Presente do subjuntivo; Imperativo afirmativo; 
Imperativo negativo. 
Tempo primitivo: pretérito perfeito do indicativo 

Tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo: 

 Pretérito mais-que-perfeito do indicativo; 
 Pretérito imperfeito do subjuntivo; 
 Futuro do subjuntivo. 

Tempo primitivo: infinitivo impessoal 

Tempos derivados do infinitivo impessoal: Futuro do presente do indicativo; Futuro do pretérito do 
indicativo; Pretérito imperfeito do indicativo; Infinitivo pessoal; Gerúndio; Particípio. 
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https://www.conjugacao.com.br/gerundio/
https://www.conjugacao.com.br/gerundio-composto/


 
 

 

VERBOS MODAIS E AUXILIARES. 

Os verbos modais fazem parte de um conjunto de formas destinadas a exprimir as atitudes do 

locutor em relação àquilo que diz e em relação ao interlocutor (a modalidade). São verbos 

modais: dever, poder, ter de.Outras formas de exprimir a modalidade:– advérbios de 

frase: provavelmente, possivelmente, necessariamente…– verbos: saber, crer, precisar de…– 

adjectivos: possível, provável, capaz…Exemplos: a) «Eu posso tomar conta do bebé.» – 

Modalidade em que se exprime possibilidade/capacidade. b) «O João tem de/deve fazer as 

análises.» – Modalidade deôntica, em que se pressupõe a existência de circunstâncias 

externas ou regras sociais que obrigam alguém a envolver-se numa situação. c) «Podes sair.» 

– Modalidade deôntica. d) «O Rui já deve ter chegado a casa.» – Modalidade epistémica, em 

que o locutor exprime incerteza ou probabilidade dado que o conhecimento que detém sobre 

a situação é insuficiente. 

Em algumas situações não é  possível expressar através das formas simples do verbo a 
circunstância que pretendemos. Neste caso, recorremos aos tempos compostos, que são 
formados da seguinte maneira: 

VERBO AUXILIAR + FORMA NOMINAL DO VERBO (gerúndio, particípio ou infinitivo). 

Exemplos: 

 Vou comer pouco hoje. 
 Temos estudado muito. 
 Ele estava andando pela praia hoje. 

Os verbos principais carregam a maior carga semântica da forma verbal composta, já 
os verbos auxiliares são responsáveis por marcar o tempo, o modo, o número e a pessoa 
daquela forma verbal. 

Exemplos: 

 Vou comer, vais comer, fomos comer. 
 Tinha estudado, tínhamos estudado, terão estudado. 
 Estou andando, estaremos andando, estariam andando. 

Podemos distinguir ainda os verbos auxiliares segundo o valor semântico que carregam. 

Temos, assim, os verbos auxiliares modais e os verbos auxiliares aspectuais 

 

http://www.infoescola.com/portugues/verbos/
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