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Professora Ellen

Dicas rápidas
de Português

e seu uso no cotidiano!

Algumas estruturas básicas das
orações. 

Pratique-as em casa!



Por que: Utilizado em perguntas.
Ex: Porque tudo acabou?
Porque: Utilizado em respostas.
Ex: Porque não temos mais uma
relação.
Por quê: Usado no final de frase.
Ex: Você não gosta mais de mim,
por quê? 
Porquê: Indica a ideia de
substantivo, também razão e
motivo. Ex:  Quero saber o porquê
ele não gosta mais de mim.

Dica 1
Uso dos "Porques"

 



A preposição "a" de aonde,
mostra que deve ser usado
somente quando estiver
relacionado a verbos, que
pedem preposição ou quando
a oração sugerir movimentos.
Ex: Aonde vamos amanhã.
Onde: É utilizado quando se
refere a um lugar ou quando
a ideia de movimento não se
encontra presente.

Dica  2
Quando usar o onde e o

Aonde?
 

EX: Não sei onde fica a cidade



O termo abaixo, escrito junto diz 

 funciona como um advérbio  e

modifica o verbo, diz respeito  a

algo que está em uma posição

inferior, endo sinonimo de

embaixo, debaixo ou  embaixo.

O termo a baixo é utilizado  em

oposição há a alto ou a cima.

Dica 03

Quando usar o termo

abaixo e a baixo?

Ex: Você viu que seu nome se encontra  

a baixo do meu

EX: todos olharam de alto a baixo



Dica 04

Quando usar o Vê ou

Ver?

Os dois são formas verbais,

sendo que :

Ver é um verbo no Infinitivo 

Ex; Eu quero ver se isso ocorrerá

Vê  é a forma verbal conjugada na

terceira pessoa do plural

Ex: Ele vê todas as dificuldades. 



No sentido de ter.
No sentido de existir, ocorrer e
acontecer.

 

Dica 05
Quando usar Havia ou

Haviam?
 

Ambas são conjugações do verbo
"Haver" e estão no pretérito
imperfeito do indicativo, sendo
que podem ser usado em dois
casos:

Havia - No sentido de existir,
conjugada na 3º pessoa do
Singular

 



Ex: 

Havia cinco pessoas te esperando.

Haviam: No sentido de ter o verbo

se torna auxiliar, tornando possível

a conjugação para todas as

pessoas.

Ex: Elas haviam chegado com

antecedênci.a 



DICA 06
Quando utilizar o

Nenhum ou nem um?
Nem um Equivale a nada, passa a
ideia de quantidade.
 EX: Nem um apareceu na reunião
Nenhum: É um pronome
indefinido variável , pois leva em
consideração a flexão de g~enero
e número. Nenhum é a forma
negativa de algum
Ex; Nenhum homem sobreviveu ao
naufrágio. 

 



Dica 07
 

Quando usar o "Para
mim "e o" Para eu"

Eu é usado quando têm uma
função de sujeito seguido de um
verbo no infinitivo que indique
uma ação.
EX; Para eu realizar essa atividade
será necessario todo o materia.
O Para mim é usado quando indica  
um complemento na oração, nesse
caso será objeto indireto.
Ex; Todas aquelas flores são para
mim.



Dica 08 
Quando usar o vez e o

vês
Vez é um substantivo masculino,
que indica um momento ou uma
ocasião.
Ex: Hoje é minha vez de ir ao
cinema.
Amanhã é sua vez de tomar
atitude.
Vês Corresponde ao ver 
 conjugado na 2ºpessoa do
singular  no tempo presente do
modo  indicativo.
Ex: tu vês o quanto estava errado?
       Ele vê o  mal que te fez



Dica 09
Quando Utilizar o Dar,

Dá ou o Da  
Dar é um verbo no infinitivo e não

há conjugação.

EX: Quero dar o melhor de mim.

Dá é o verbo dá na terceira pessoa

( Ele e Ela)  é necessário que na

frase haja um sujeito.

Dá será flexionado de acordo com

o sujeito.

EX: Aquela moça dá comida aos

pobres.

 
 



Dica 10
 

Quando Utilizar o Más,

Mas e Mais
Mas - Conjunção Adversativa ,

ocorre quando se opõe a algo.

EX; Ele é muito bonito mas foi mal

educado.

Más é o plural adjetivo feminino.

EX: Elas são más pessoas.

Mais - Indica acrescimo e grandeza

EX:  Ganhou mais do que todos.


