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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Como qualquer área do conhecimento, o aprendizado da 
língua portuguesa pode ser mais fácil para algumas pes-
soas do que para outras. Mesmo para as pessoas que 
têm facilidade em aprendê-la, pode ser que haja algum 
empecilho ao longo do caminho que difi culte o processo 
de ensino, como foi o caso da reforma que deu origem ao 
Novo Acordo Ortográfi co, em 2009. Além disso, é preciso 
lembrar que a língua é viva, o que signifi ca que é preciso 
considerar a capacidade de reinvenção linguística ao longo 
do tempo, sujeita a infl uências do meio e das pessoas que 
a usam como vernáculo.

O fato é que falar e escrever 
bem não exigem necessa-
riamente o conhecimento 
formal da gramática da lín-
gua portuguesa. Este conhe-
cimento prévio certamente 
pode ser de grande ajuda, 
mas não é pressuposto indis-
pensável. Importante mesmo 
é saber que a comunicação 
feita em linguagem clara e 
correta tem mais chances de 
ser entendida sem distorções, 
além de conferir credibilidade 
ao emissor que a profere.
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Dedicar-se à forma adequada de transmissão de um 
pensamento, principalmente em tempos de mídias digi-
tais, pode ser determinante para atrair novos eleitores. E 
o momento atual, em que quase todos têm alguma forma 
de acesso à internet, representa uma grande oportunida-
de de aproximar ainda mais o candidato de seu público 
potencial.

A proposta deste documento é a de esclarecer algumas 
pequenas dúvidas que possam existir com relação ao uso 
cotidiano da língua portuguesa, dispensando o rebus-
camento do discurso. Lembre-se: a língua portuguesa é, 
além de um código idiomático, uma linguagem social e, 
como tal, deve ser adaptada ao contexto para um pleno 
entendimento. Não é preciso usar palavras complicadas 
para comunicar-se bem, ok?

Então que tal dar uma atualizada no seu conhecimento e 
evitar cometer os erros mais comuns?

ERROS COMUNS

onde x aonde:  
aonde = usa-se com verbos que indicam movimento e que 
exigem a preposição a, como o verbo ir. Ex: Aonde você 
você vai? 
onde = usado com verbos que indicam permanência. Ex: 
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Onde você trabalha?
Na dúvida, use “onde”.

a gente x agente
a gente = expressão frequentemente usada em substituição 
ao pronome “nós”. Ex: A gente costuma frequentar a praia 
aos domingos.
agente = qualidade daquele ou daquilo que executa uma 
ação. Ex: Profi ssionais de saúde são agentes públicos 
fundamentais no combate a pandemias.

mais x mas
Mais = advérbio de intensidade que indica adição. Antônimo: 
menos. Ex: Candidatou-se mais uma vez.
Mas = conjunção adversativa que indica contraposição de 
ideias. Sinônimos: porém, todavia, entretanto, contudo. Ex: 
Acreditava na vitória, mas estava preparado para a derrota.

com certeza x concerteza
com certeza = certamente, evidentemente.
concerteza = termo inexistente em língua portuguesa. 
Jamais use.

menos x menas
menos = número ou quantidade menor; diminuição. 
Termo invariável, mesmo quando usado com substantivos 
femininos e/ou no plural. Ex: O atleta teve menos tempo 



5

PLATAFORMA DE APOIO AOS 
CANDIDATOS VERDES

para se preparar para a partida / Na viagem, Carla levou 
menos roupas do que deveria.
menas = termo inexistente em língua portuguesa. Jamais 
use.

meio x meia
meio = advérbio que indica um tanto, um pouco; é  invariável.
Ex: Estou meio cansada (Estou um pouco cansada).
meia = numeral que indica fração, metade; fl exiona-se 
conforme o sujeito (feminino/plural). Ex: Tomei meia taça 
de vinho (metade da taça) / Que horas são? É meio-dia e 
meia. (meio-dia: metade do dia; meia: metade da hora).

afi m x a fi m: 
A fi m de = para que, com qual fi nalidade; com vontade de. 
Ex: Vou me candidatar a prefeita a fi m de ganhar as eleições 
/ Estou a fi m de me candidatar a vereadora em 2020.
Afi m = afi nidade, parentesco. Ex: Paula e Eduardo têm 
ideias afi ns.

o moral x a moral: 
O moral = ânimo, disposição. Ex: A preleção do técnico é 
importante para levantar o moral do time.
A moral = conjunto de preceitos de conduta. Ex: A atitude 
do gestor foi imoral.
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retificar x ratificar
Ratificar = confirmar. Ex: Brasil ratificou o tratado 
internacional de direitos humanos.
Retificar = modificar, corrigir, alterar. Ex: O carro estava 
precisando de algumas retíficas, então levei-o à oficina 
mecânica.
Independente x independentemente
Independente = é adjetivo; quer dizer livre. Ex: Era uma 
criança independente: brincava só caso não encontrasse 
outras de sua idade.
Independentemente = advérbio; significa sem levar em 
conta. Ex: Dorival pretende viajar independentemente de 
estar doente.

mau x mal: 
mau (adjetivo) = qualidade do que é ruim, desagradável; 
contrário de bom. Variável. Ex: Osmar tem mau gosto / 
José apresentou uma má gestão.
mal (advérbio) = modo indesejável, insatisfatório; contrário 
de bem. Invariável. Ex: Jair é mal-humorado / Ela é bem-
humorada / O trabalho está mal feito.

russo x ruço: 
Russo = natural ou originário da Rússia. Ex: Vladmir Putin 
é russo.
Ruço = pardacento, complicado, complexo. Ex: A situação 
econômica brasileira está ruça.
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nenhum x nem um
Nenhum = contrário de algum. Ex: Nenhum atleta chegou 
atrasado ao treino.
Nem um = nem um sequer, nem ao ao menos um. Ex:  
Estava tão despreparado que não conseguiu nem um 
ponto na prova.

Ao encontro de x de encontro a
Ao encontro de = em favor de, na direção de; indica 
concordância. Ex: Foi ao encontro dos amigos / Pensamos 
da mesma forma: sua ideia vai ao encontro da minha.
De encontro a = contra, em sentido contrário, em oposição, 
choque; indica discordância. Ex: Katia tropeçou e foi de 
encontro ao chão / Sua atitude é inaceitável: vai de encontro 
às políticas da empresa.

Assistir x assistir a
Assistir (VTD) = prestar assistência, ajudar, socorrer. Ex: A 
enfermeira assiste o doente.
Assistir a (VTI) = comparecer ou presenciar. Ex: Os alunos 
assistiram ao programa sem comentários.

Há x a
Há = verbo impessoal que indica tempo passado. 
a = preposição que indica futuro.
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sessão x seção x cessão:
Sessão = é o todo; transcurso de tempo que indica duração 
reunião ou um espetáculo.
Seção = é a parte de um todo; indica departamentalização. 
No supermercado, há a seção de bebidas, a seção de 
frutas, a seção de laticínios. 
Cessão = ato ou efeito de ceder, dar.

Sanção x sansão
Sanção = aprovação; contrário de vetar.
Sansão = personagem bíblico cuja força residia nos 
cabelos.

Para eu x para mim
para eu = expressão usada quando o pronome eu for o 
sujeito da ação. Será seguido por verbo no infi nitivo. Ex: Ela 
trouxe o livro para eu estudar.
para mim = expressão usada quando o pronome oblíquo 
mim assume o papel de complemento. Ex: Ela trouxe o 
livro para mim.

Trás x traz
Trás = preposição que indica parte posterior. Ex: O corredor 
fi cou para trás.
Traz = verbo trazer fl exionado na 3ª pessoa singular do 
presente do indicativo. Ex: O entregador traz a encomenda 
bem rápido.



9

PLATAFORMA DE APOIO AOS 
CANDIDATOS VERDES

haver x a ver
A ver =  indica falta de relação entre dois objetos. O “a” 
pode ser substituído por “que” sem prejuízo do signifi cado. 
Ex: Dias frios têm tudo a (que) ver com um café quentinho.
Haver = obter, possuir, existir. ATENÇÃO: haver no sentido 
de existir ou passagem de tempo é impessoal e invariável.  
Ex: Preciso haver meu dinheiro (ter) / Aquelas família 
houveram de tudo e hoje nada têm (possuir) / Havia seis 
crianças no parquinho da quadra (existir) / Há cinco anos 
que parei de fumar (passagem de tempo) .

concerto x conserto
Concerto = harmonia, acordo; normalmente relacionado a 
música.
Conserto = remendo, reparo. 

descriminar x discriminar 
Descriminar = inocentar, deixar de ser crime. 
Discriminar = distinguir, tratar de maneira diferente.

descrição x discrição
Descrição = ato de descrever (descreve-se uma pessoa, 
uma roupa, um ambiente)
Discrição = reserva, modéstia.
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A princípio x em princípio
Em princípio = antes de mais nada, teoricamente, em tese, 
de modo geral
A princípio = no começo, inicialmente.

Em vez de x ao invés de
Ao invés de = ao contrário de, oposição
Em vez de = em lugar de, em substituição a.

CRASE

Antes de substantivo feminino -> truque infalível: substituir 
o substantivo feminino por um masculino. Se na troca, 
houver necessidade de uso do artigo “o”, o uso da crase 
é obrigatório no “a” que anteceder o substantivo feminino 
original.

Ex: Dei um presente à menina / Dei um presente ao menino.

- Destino -> dica:  se vou a e volto da, crase no a; se vou a 
e volto de, crase pra quê?

Ex: Vou à Suécia/ Volto da Suécia; Vou a Cuiabá / Volto de 
Cuiabá.
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NUNCA HÁ CRASE

1) Antes de palavra masculina (substantivos masculinos):
Ex: Entregamos a domicílio

2) Antes de verbo. 
Ex: A criatura estava a gritar.

3) Antes do artigo indefi nido uma:
Ex: Você já foi a uma exposição?

4) Antes de palavra no plural (sem acompanhamento de 
artigo defi nido):
Ex: Não costumo ir a lojas de shopping.

5) Antes de pronome pessoal, incluindo o de tratamento:
Dedico esta canção a você.
Toda minha devoção a Vossa Santidade.

6) Antes de numeral cardinal (exceto para horas):
Ex: A chácara fi ca a 10km da cidade.
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7) Antes de pronome demonstrativo, indefi nido, relativo, 
ou interrogativo:
Estamos a salvo graças a esta moça.
Não diga nada a ela!

8) Entre palavras repetidas:
Coloque-os cara a cara
Todas aquelas eram atividades do nosso dia a dia

REDUNDÂNCIAS:

1. Todo elo é de ligação; 
todos os países são do mundo;
todo habitat é natural;
todo panorama é geral.
Evite a repetição de termos que exprimem 
a mesma ideia. Empobrece o texto.

2. Há indica tempo passado; atrás 
também indica tempo passado. 
Não use os dois na mesma construção. 
Ex: Há alguns anos atrás  / Há alguns 
anos/ Alguns anos atrás.
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3. A partir de é expressão de 
tempo; começar também. 
Escolha um ou outro. Ex: A partir de maio 
começam as aulas / As aulas começam em 
maio / Haverá aulas a partir de maio.

4. Limite máximo joga no time de teto máximo e piso 
mínimo: o limite é sempre máximo, o teto também; 
o piso é sempre mínimo. Deixe o adjetivo de fora.

REGÊNCIA:

Protestar

Protestar contra = opor-se: A multidão protesta contra o 
fechamento do comércio.

Protesta por = clamar, ser a favor de: A multidão protesta 
pelo fechamento do comércio.
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PRONOMES:

EU: 

“eu” antecedido por preposição, muda de forma e vira 
“mim”: Gosta de mim. Trabalha para mim e para você. 

eu x mim: pronome eu não tem vez quando antecedido 
de preposição. Ora, entre é preposição. Dá passagem ao 
pronome mim.

Entre mim e Joel

ABREVIATURAS

a abreviatura de horas não suporta dois pontos (2:15), 
coisa do inglês. Aqui, a redução segue regras próprias: 2h, 
2h15, 2h15min40

PONTO E VÍRGULA:

1. para separar termos de uma enumeração. Vale o exemplo 
dos 10 mandamentos:

 Amar a Deus sobre todas as coisas;

 Não tomar seu santo nome em vão;

Honrar pai e mãe;

Não matar;
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Não roubar.

2. para separar orações coordenadas quando, no mesmo 
período, ocorrem outros empregos da vírgula.

VERBOS:

HAVER: no sentido de existir ou contagem de tempo é 
impessoal e invariável (gênero ou número). Ex: Cheguei 
há duas horas. A aula começou há pouco. Não houve 
distúrbios nas últimas eleições. Havia duas pessoas ali 
sentadas.

ATENÇÃO!

O verbo haver joga em dois times:

Pessoal = conjuga-se em todas as pessoas 
(hei de estudar, hás de estudar, há de estudar, 
havemos de estudar, haveis de estudar, hão de 
estudar).

Impessoal = na acepção de existir e ocorrer, só 
se fl exiona na 3ª pessoa do singular: Não haverá 
perguntas. Há cinco alunos na sala. Houve 
distúrbios durante as manifestações. Houve 
tempos de paz no Oriente Médio?



Outros verbos impessoais

Fenômenos da natureza (chover, gear, nevar, alvorecer, 
anoitecer, ventar, trovejar): Choveu a noite toda. Em Santa 
Catarina, neva no inverno. Em Brasília, amanhece às 5h. A 
que horas anoitece no deserto do Saara? Troveja quando 
ocorrem tempestades tropicais.

haver no sentido de existir, ocorrer ou de contagem de 
tempo: ser e estar com referência a tempo: Está frio. É cedo.

VÍRGULA

Separa:

1. Termos coordenados

2. Termos explicativos

3. Termos deslocados

Não separa:

1. Sujeito de verbo

2. Verbo de complemento

3. Numerais: concordância com o número que vem antes 
da vírgula: 1,2 milhão, 0,4 bilhão, 13,5 trilhões.
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PORQUES

1. Na pergunta, é separado. Na resposta, junto:
Por que você se atrasou?
Porque perdi o ônibus.

2. É separado se puder ser substituído 
por “a razão pela qual”:
Não sei por que (a razão pela qual) ele se atrasou.
Gostaria de saber por que (a razão 
pela qual) ele se atrasou.
Ele explicou por que (a razão pela qual) se atrasou.

3. Por quê, porquê
1. É acentuado apenas se estiver no 
fi m da frase. No fi m mesmo:
Você se atrasou por quê?
Chegou tarde. Não sei por quê (a 
razão pela qual chegou tarde).

4. Quando é substantivo, será antecedido 
por artigo, numeral ou pronome. 
Entendi o porquê dos porquês.
Este porquê é fácil.
Dois porquês me quebravam a 
cabeça. Não quebram mais.



EVITE O USO:

• Denegrir? Apague o verbo do seu dicionário. Ele 
remete a negro. Substitua-o por sinônimos. Manchar 
e comprometer estão às ordens para substituí-lo. 
Escolha.

• Judiar.

DICAS:

• Escreva sempre em ordem direta. A informação é mais 
inteligível para a memória.

• Evite o gerúndio, sob pena de prejudicar a clareza.

• Evite artigos indefinidos (quase sempre dispensáveis) e 
pronomes possessivos (ambiguidade)

• Seja concis@.
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