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Uso dos Porquês

Escreve-se porque (junto e sem acento) quando se tratar de uma
conjunção (liga duas informações). Geralmente equivale a pois.
Ex.: Tirou boa nota porque estudou bastante.
Não compareceu porque estava doente.
Traga imediatamente os documentos, porque eu preciso deles.

PORQUÊ
Escreve-se porquê (junto e com acento) quando se tratar de um
substantivo (Geralmente significando motivo). Nesse caso, virá precedido
de artigo ou outra palavra determinante.
Ex.: Nem o governo sabe o porquê da inflação.
Ela está brava sem nenhum porquê.

O uso dos porquês é um assunto muito discutido e traz muitas dúvidas.
Com a análise a seguir, pretendemos esclarecer o emprego dos porquês
para que não haja mais imprecisão a respeito desse assunto.

POR QUE / POR QUÊ
Primeiramente, lembre-se de que em final de frase a palavra que deve
ser sempre acentuada, não importando a palavra anterior.
Ex.: Você vive de quê? Ela pensa em quê? Fez isso por quê?
Escreve-se por que (separado por se tratar de duas palavras: a
preposição por mais o pronome que):
Para seu emprego devemos considerar dois fatores:
a) quando podemos trocar por outras duas palavras, tais como: pelo
qual, por qual, por quem, pelos quais, etc.
Ex.: Este é o caminho por que passa todos os dias.
Não entendi os motivos por que faltaram.
Aquela é a mulher por que me apaixonei.
b) quando, depois dele, vier escrita ou subentendida a palavra motivo (ou
razão). Se ocorrer no final da frase, a palavra que deverá ser acentuada.
Ex.: Por que razão você não compareceu?
Por que ele faltou à reunião?
Não sabemos por que você não compareceu.
Você não compareceu por quê?

01. Faça uma síntese do que foi visto na aula.
02. No Lugar dos asteriscos coloque: Por que, Por quê, Porque ou Porquê:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Quero saber ** estou assim.
Foi reprovado e não sabe **.
** você está tão aborrecida?
Reagi à ofensa ** não sou covarde.
Ignoramos o ** da sua raiva.
Foram difíceis os caminhos ** passei.
Não saí de casa, ** estava doente.
Quero saber ** não me disse a verdade.
Quero saber ** foi reprovado.
** os países vivem em guerra?
Quero saber o ** de sua decisão.
**sinais o reconheceram?
Não sei ** motivo ele deixou o emprego.
Ele não viajou**?
Ester é a mulher ** vivo.
Ele viajou ** foi chamado para a reunião.
Lutamos ** haja maior justiça social.
Ele deve estar em casa ** a luz está acesa.
** você não vai ao cinema?
Aquele é o moço ** ela se apaixonou.
A professora quer um ** para tudo isso.
Você é a favor ou contra? **?
Paulo não veio à aula ** não tem caderno.

24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

Muitos protestaram, mas não havia **.
Vocês brigaram, meu Deus, **?
Chegue cedo ** o estádio vai ficar lotado.
O espetáculo foi cancelado ** chovia muito.
Ele não foi ** estava doente.
Parou **?
Se ele mentiu, eu queria saber o **?
Gostaria de saber ** você não foi.
Só eu sei as dificuldades** passei.
Dê-me ao menos um ** para sua atitude.
Você tem coragem de perguntar **?!
** você agiu daquela maneira?
Indaguei o ** do seu mau humor.
Não se sabe ** tomaram tal decisão.
Não sei **?
É fácil encontrar o ** de toda essa confusão.
** ninguém apareceu até agora?
Não sei ** não quero ir ao cinema.
O túnel ** deveríamos passar desabou.
Não sei o **!
O avião não decolou **?
A chance ** esperava é essa.
Não posso casar ** estou desempregado.

03. Crie um pequeno texto utilizando os quatro tipos de Porquês.

