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INTRODUÇÃO
Todos temos contato com a escrita no dia a dia.
Afinal, ela é um importante elemento de nossas
vidas para nos informarmos e comunicarmos.
Pensando nisso, uma boa escrita tornase fundamental para transmitir a melhor
informação e tornar a comunicação a mais clara
possível. Mas não é suficiente que ela seja boa: ela
também precisa estar correta!
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Quando se trabalha com escrita, isso
é ainda mais importante. Uma grafia
correta, interessante e coerente faz
toda a diferença para profissionais que
lidam diretamente com isso.
No entanto, todos estamos suscetíveis
a cometer erros, não é mesmo? Foi
pensando nisso que elaboramos este
guia com 63 erros e dúvidas comuns
da língua portuguesa.
O objetivo é auxiliar você na hora
de escrever e conseguir sanar suas
dúvidas de forma rápida e prática,
evitando erros.
Gostou da ideia? Então, vamos
começar!
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PARECIDOS,
MAS NÃO A
MESMA COISA
Você já deve ter ouvido falar que o português
é uma língua cheia de nuances e truques, ou
talvez você mesmo já tenha pensado nisso. Bom,
a verdade é que realmente existem termos que
causam grande confusão.
Um dos problemas que mais enfrentamos é o
de palavras que são parecidas (ou até mesmo
iguais!) na grafia e/ou sonoridade, causando
confusão na escrita.
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São as palavras homônimas e parônimas. Ambas têm
significados diferentes: enquanto os homônimos são
pronunciados da mesma forma, os parônimos têm uma
pronúncia ligeiramente diferente.
Neste capítulo, vamos nos dedicar a alguns dos casos
mais comuns e que geram mais dúvidas.

1. MAS X MAIS
Sim, o erro que todos odiamos, mas muitos de nós
cometemos. Embora muito parecidos na sonoridade,
especialmente no falar quotidiano, “mas” e “mais” têm
significados e aplicações totalmente distintos.

Vamos ver isso na prática:

“Mas” é uma conjunção adversativa que pode expressar

Eu entendo o que você disse, mas tenho algumas

contradição ou compensação. Já o “mais” pode ter

ressalvas.

várias funções dependendo do contexto, sendo que a
mais comum (e confundida com o “mas”) é de advérbio

Mais do que falar, temos que colocar em prática o que

indicativo de aumento.

acreditamos.
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2. TRAZ X TRÁS

3. ABAIXO X A BAIXO

Esse é outro erro muito comum entre palavras com

Essas duas formas estão corretas. “Abaixo” é

sonoridade idêntica, mas com significado bem diferente.

um advérbio de lugar, indicando posição
relativamente inferior.

“Traz” é a conjugação do verbo “trazer” na terceira
pessoa do singular (ele ou ela). “Trás”, no entanto, é um

Já “a baixo” é uma expressão formada por

advérbio de lugar, ou seja, indica posição.

preposição (“a”) e substantivo (“baixo”), sendo usada
para indicar um movimento em direção a algo

Observe a diferença de uso entre ambos:

inferior. Geralmente é usado para descrever todo o
movimento: “de cima a baixo”.

Ele traz muitos problemas para seu grupo de amigos.
O sapato está abaixo da minha cama.
Ele tem uma grande raiva por trás de um semblante calmo.
O carro desceu morro a baixo com muita velocidade
Atenção: o “trás” frequentemente exige o uso de
preposições: por trás, detrás, atrás.

após perder os freios.
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4. ENCIMA X EM CIMA
Novamente, ambos estão corretos (por
incrível que pareça). “Encima” é uma das
conjugações do verbo “encimar”, que tem
o significado de indicar algo que está no
topo de alguma outra coisa.
Já “em cima” é uma locução adverbial
que indica posição, significando a parte
mais alta ou “sobre”.
A coroa encima a cabeça do rei.
O livro está em cima da mesa.
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5. COMPRIMENTO X CUMPRIMENTO

Já “cumprimento” também é empregado como
substantivo e adjetivo, mas também como verbo, se

Não dá para fazer confusão entre essas duas, viu?

usado para indicar ação.

Embora a escrita e a sonoridade sejam bastante
parecidas, os significados são bem distintos.

Veja a seguir os usos de cada um, com o indicativo de
sua função:

O “comprimento” refere-se ao tamanho de algo,
enquanto “cumprimento” pode ter duas funções. A

Qual é o comprimento médio do pescoço das girafas?

primeira é como indicativo de um gesto de saudação

(substantivo)

entre duas pessoas; já a segunda serve para indicar
finalização de uma tarefa.

O pescoço da girafa é realmente muito comprido!
(adjetivo)

No entanto, as palavras são usadas de forma muito
semelhante no dia a dia. Por isso, vamos mostrar

Ele me concedeu um cumprimento seco, acho que não

como as diferentes formas que assumem podem ser

gosta de mim. (substantivo)

empregadas, ok?
Já finalizei tudo que deveria fazer hoje. Ufa, serviço
Para isso, é importante entender que “comprimento”

cumprido! (adjetivo)

pode ser usado como substantivo, em sua forma
original, ou como adjetivo, para descrever uma

Olhe, sua amiga está ali! Vamos cumprimentá-la?

característica.

(verbo)
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6. SENÃO X SE NÃO

7. HOUVE X OUVE

Tanto “senão” quanto “se não” indicam algum tipo de

Essas duas palavras são formas conjugadas dos verbos

condição, mas eles devem ser usados de formas diferentes.

“haver” e “ouvir”, respectivamente.

Enquanto “senão” é uma contraposição, “se não” é uma

Portanto, a diferença torna-se clara: “houve” se refere

condição em que a outra opção é viável. Observe a diferença:

a algo que já aconteceu (é a forma passada do verbo),
enquanto “ouve” é o ato de escuta de uma terceira

Fale baixo, senão você vai acordar o bebê!

pessoa (pois é a forma conjugada do verbo na terceira
pessoa do singular).

Se não quiser vir conosco, tudo bem.
Houve grande confusão no último domingo durante o
Dica: substitua por “ou então”. Se fizer sentido na frase,

almoço da família.

o certo é “senão”. (Fale baixo, ou então você vai acordar
o bebê.) Da mesma forma, você pode tentar colocar a
frase na afirmativa. Se for possível, o correto será “se
não”. (Se quiser vir conosco, tudo bem.)

Ele ouve atentamente tudo o que a professora diz.
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8. TRÁFEGO X TRÁFICO
Profissionais do universo do marketing digital: atire a

O tráfico de mulheres é um grande problema, mas com

primeira pedra quem nunca falou algo como “práticas de

pouca visibilidade.

SEO são boas para o aumento do tráfico”. Sim, nós erramos.

9. INFLIGIR X INFRINGIR

E, embora seja normal errar na fala, a escrita não
perdoa, certo? Então, vamos solucionar esse errinho

Ambas as palavras são verbos e têm significados

bastante comum, mas que nunca deve ser cometido!

contextualmente similares (e até complementares),
mas indicam ações diferentes.

O “tráfego” refere-se ao movimento ou fluxo de um
conjunto de coisas, enquanto o “tráfico” é indicativo

Enquanto “infringir” significa desobediência à norma,

do comércio ilícito, seja como contrabando, seja de

“infligir” (atenção: repare que não tem “n” depois do -fli,

substâncias proibidas. (Deu pra perceber por que não é

ok?) se refere à aplicação de uma pena ou castigo.

bom confundi-los, certo?)
Ele infringiu a Lei Seca, pois consumiu bebida alcoólica
Vamos aos exemplos:

e dirigiu.

O tráfego do blog está cada vez mais alto depois que

Quando foi parado em uma blitz e submetido ao teste do

começamos a investir em marketing de conteúdo!

bafômetro, o policial lhe infligiu uma multa.
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10. RATIFICAR X RETIFICAR

11. DESCRIMINAR X DISCRIMINAR

Novamente, essas duas palavras têm significados

“Descriminar” é o ato de inocentar algo ou alguém,

contextualmente similares.

sendo sinônimo de “descriminalizar”. Já “discriminar”
está relacionado à constatação de diferenças,

“Ratificar” é o ato de confirmar, enquanto “retificar”

segregação a partir delas ou especificação de

significa aplicar correções. Veja os exemplos de uso:

componentes ou características.

Assinar este documento significa ratificar tudo que está

Descriminar o aborto é uma importante medida para

escrito, então, leia com atenção!

garantir os direitos das mulheres.

Eu li o documento anteriormente e são necessárias

Vou discriminar, na conta, os gastos de cada pessoa.

algumas retificações. Depois que elas forem feitas,
deixo minha assinatura.

Esteja atento ao uso, pois “discriminar”, em muitos
casos, pode assumir um significado negativo.
Discriminar alguém por sua cor da pele é crime!
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13. VOZ X VÓS
12. SESSÃO X SEÇÃO

A “voz” é o som que emitimos ao falar. Já “vós” é o
pronome pessoal reto que indica a segunda pessoa do

Quando quiser falar sobre uma reunião ou uma exibição

plural — ele dificilmente é usado, tanto na fala como na

artística, use “sessão”. O termo “seção”, por sua vez, é

escrita, e é frequentemente substituído por “vocês”.

usado para indicar um fragmento do todo.
A voz dela é muito agradável.
Precisamos nos apressar se quisermos chegar a tempo
à sessão de cinema!

Há, entre vós, alguém em quem não se pode confiar.

A seção dos livros de ficção científica fica no fim da

14. DESPENSA X DISPENSA

livraria.
A “despensa” é aquele lugar da casa em que guardamos
Bônus: ainda temos a palavra “cessão”, que tem a

diversas coisas (geralmente mantimentos). Já

mesma sonoridade das outras duas, mas que significa

“dispensa” é um substantivo, que pode ser derivado para

ceder ou transferir.

verbo (“dispensar”), e tem o significado de permissão
para não cumprir uma obrigação.

Fiz a cessão de parte dos meus bens para meus filhos.
Guarde as compras na despensa.
Ele obteve a dispensa do serviço militar.
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15. EMIGRAR X IMIGRAR
Ambos os verbos estão inseridos
no mesmo contexto de pessoas que
se deslocam entre países com a
finalidade de moradia. “Emigrar” é o ato
de sair de um país, enquanto “imigrar”,
de entrar.
Eles podem ser usados, na forma
derivada, como adjetivo para descrever
a condição de um habitante. Também
podem ser usados como substantivos
para falar sobre o fenômeno.
A taxa de emigração do Brasil aumenta
a cada ano.
Os imigrantes da África e da América
do Sul sofrem muito preconceito
quando chegam aos países europeus.
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16. MANDADO X MANDATO
“Mandado” é uma ordem (administrativa ou judicial)
expedida por órgãos competentes. O “mandato” é a
autoridade que uma pessoa adquire, como profissional,
de executar algumas ações.
A polícia tem um mandado de busca para o local.
O mandato do presidente dura 4 anos.

17. CINTO X SINTO
O “cinto” é a peça que se usa em volta da cintura
para ajustar peças de roupa. Também é usado para

Eu preciso fazer mais um buraco no meu cinto.

descrever o item de segurança dos automóveis (cinto
de segurança). Já “sinto” é a forma conjugada do verbo

Hoje completa 1 mês que parei de fumar. Sinto falta do

“sentir” na primeira pessoa do singular.

cigarro, mas estou determinada a ficar livre desse vício.
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18. DESCRIÇÃO X DISCRIÇÃO
Apenas uma letra é diferente, mas todo
o significado muda. “Descrição” refere-se
à enumeração de características. É um
substantivo que pode, em sua forma derivada,
ser usado como verbo (“descrever”).
Já “discrição” trata de alguém (ou algo)
reservado. Também é um substantivo que, em
sua forma derivada, é usado como adjetivo
(“discreto”).
Veja os exemplos:
A descrição de produto daquela loja virtual
me ajudou muito no momento de efetuar a
compra.
Prefira guardar seus planos para si mesmo até
que eles sejam concretizados, pois a discrição
leva ao sucesso.
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19. A FIM X AFIM

20. HAVER X A VER

“A fim” é uma locução que indica

Como já vimos, “haver” é um verbo, sendo

finalidade, objetivo. Deve sempre ser

essa sua raiz.

usada como “a fim de” (com o propósito
de). Já “afim” é uma palavra usada para

Já “a ver” é uma expressão que deve ser

indicar coisas semelhantes.

empregada em determinados contextos
e pode assumir diferentes significados.

Fiz as correções a fim de melhorar

Geralmente, está atrelada a uma

seu texto.

concordância ou a um nexo, sendo usada
nas expressões “ter a ver” e “nada a ver”.

Na nécessaire, você deve guardar
shampoo, condicionador, sabonete

Essa roupa tem tudo a ver com você!

e afins.
O que você está pensando não tem nada
a ver com a realidade.
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21. SOAR X SUAR

22. ACENTO X ASSENTO

“Hoje eu soei muito.” Espera aí, sinos suam?

Para falarmos de gramática, vamos usar “acento”, que
são os sinais gráficos que as palavras recebem para

Brincadeiras à parte, as diferenças entre esses dois

indicar sua tonicidade.

verbos muitas vezes nos confundem no dia a dia. “Soar”
indica a produção de som; já “suar”, a produção de suor.

Já “assento” indica um lugar em que é possível sentar.
Também pode ser usado como verbo (“assentar”),

Para entender isso, basta recorrer à frase: o sino soa e

implicando o ato de ajuste de algo ou alguma informação.

uma pessoa sua.
Em qual sílaba fica o acento dessa palavra?
Veja mais dois exemplos para entender melhor:
Não há assentos livres no ônibus.
Suas palavras soam muito bem!
É necessário assentar bem a fundação para que uma
Eu suo muito quando corro.

construção seja resistente.
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23. ALTO X AUTO

24. CAÇAR X CASSAR

“Alto” é um adjetivo que é antônimo de “baixo”. Já “auto”

“Caçar” é geralmente usado para descrever o ato de

frequentemente é usado na formação de palavras,

capturar animais, mas pode também ser usado para

atuando como prefixo. Quando isolado, é usado como

descrever uma busca intensa. Já “cassar” se refere ao

registro ou ato público.

ato de apreender ou anular algo.

Ele é muito alto: a cabeça quase encosta na porta!

A caça é um crime contra a natureza!

Seu comportamento não foi bom hoje. Faça uma

O prefeito teve seu mandato cassado, pois foi

autocrítica e melhore nas próximas.

comprovado seu envolvimento em esquemas
de corrupção.

“O Auto da Compadecida” é uma peça teatral que foi
adaptada para o cinema.
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25. CONCERTO X CONSERTO

26. EMINENTE X IMINENTE

Muita gente não sabe, mas essas duas palavras existem

As duas palavras estão corretas e são usadas como

e é importante entender a diferença entre elas.

adjetivos, mas enquanto “eminente” traz um significado
de destaque e importância, “iminente” trata de algo que

“Concerto” diz respeito a um show musical. Já

está prestes a acontecer.

“conserto” é o ato de reparar, podendo ser usado como
verbo (“consertar”).

Vamos ver isso na prática:

Vamos ao concerto da Orquestra Filarmônica na

Ele é um líder eminente: consegue coordenar bem seu

próxima semana?

pessoal e é conhecido por toda a empresa.

Não tem mais conserto: você vai precisar jogar esse

Infelizmente, ela está muito doente e seu falecimento é

sapato fora.

um risco iminente.
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27. MAU X MAL
Como memorizar a diferença entre as duas palavras?
Apesar de não ser muito fácil (por isso, você pode
sempre voltar aqui), “mau” é o contrário de “bom”,
enquanto “mal” é o contrário de “bem”.
Veja na prática:

28. SENSO X CENSO

O mau tempo deixa muitas pessoas doentes. (Se
substituíssemos, seria: “O tempo bom faz bem para a

A palavra “senso” está atrelada à ideia de sensatez, ou

saúde das pessoas.”)

seja, um julgamento coerente. Já “censo” se refere ao
levantamento de dados estatísticos.

O mal é um conceito relativo. (Se substituíssemos, seria:
“O bem é um conceito relativo.”)

Vejamos os exemplos:

Dica pessoal: quando eu quero me lembrar da diferença,

É importante ter senso crítico ao assistir ao jornal.

faço algo bobo, mas bastante eficiente. Penso no “Lobo
Mau” (sim, ele mesmo, dos “Três Porquinhos”). Se ele

O censo 2016 realizado pelo IBGE traz dados relevantes

fosse o mocinho, seria o “Lobo Bom”.

sobre a população brasileira.
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29. CONJUNTURA X CONJECTURA

30. TACHAR X TAXAR

“Conjuntura” é o cenário ou situação geral de algum

Os dois verbos existem e derivam, respectivamente, das

aspecto ou lugar. Já “conjectura” assume significado

palavras “tacha” e “taxa”, e também podem ser aplicados

de previsão, sendo sempre associada ao futuro. Vale

como adjetivos (“tachado” e “taxado”).

lembrar que a forma “conjetura”, sem o “c”, também é
aceita, embora seja menos usada.

“Tachar” é usado para designar uma característica
negativa de outrem, acusando-o por algo ou atribuindo-lhe

A conjuntura política do Brasil está assustadora.

um defeito. Já “taxar” está associado ao aspecto financeiro,
sendo usado para falar sobre impostos ou preços.

As conjecturas sobre quem será o presidente
apresentam cenários muito distintos.

Você não pode me tachar de ignorante sem me conhecer.
O governo deveria taxar mais grandes fortunas.
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31. HORA X ORA
Tanto “hora” quanto “ora” existem na língua

O melhor a fazer, por ora, é esperar.

portuguesa e estão corretos. Seus contextos
são relacionados, já que ambos tratam do

“Ora” também pode ser usado para

tempo, mas seus usos são distintos.

indicar alternância ou como interjeição
para denotar impaciência ou indignação.

Eles são confundidos principalmente

Veja, respectivamente, os exemplos:

pelo uso com “por”. “Por hora” indica
algo realizado no período de uma hora,

Esse tempo é imprevisível: ora faz chuva,

já “por ora” indica um momento, sendo

ora faz sol.

sinônimo de “por enquanto”.
Ora! Assim não sei como me vestir ao
O limite de velocidade dessa via é de
sessenta quilômetros por hora.

sair de casa.
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32. HAJA X AJA
“Haja” deriva do verbo “haver” e tem
a função de indicar a presença ou
existência de algo. Já “aja” deriva do
verbo “agir”, sendo usado para denotar
ação. Ambas são formas flexionadas
para a primeira e terceira pessoas do
presente do subjuntivo e terceira pessoa
do imperativo.
Haja fôlego para aguentar subir tantas
escadas!
Aja imediatamente ou você ficará para
trás!
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33. A GENTE X AGENTE

34. DECERTO X DE CERTO

Esse é outro erro bastante comum, mas de fácil solução.

“Decerto” é uma palavra usada para afirmar certeza. “De
certo” não é uma expressão fixa, mas pode assumir o

“A gente” é geralmente usado para se referir a um grupo

significado de algo que está correto ou confirmado ou

de pessoas do qual se faz parte, ou seja, sendo equivalente

falar sobre algo ou alguém.

(porém um pouco mais informal) ao “nós”. É conjugado na
terceira pessoa do singular. Também pode ser usado para

Decerto você fará uma ótima apresentação.

se referir a um grupo de pessoas do qual não se faz parte,
embora esse não seja seu uso mais comum.

O que eu sei de certo é que preciso tomar o remédio de 8
em 8 horas.

Já “agente” é usado para indicar o sujeito que realiza
uma ação. É frequentemente usado para algumas

Atenção: “dê certo” é uma forma de desejar o sucesso

profissões.

de uma ação. “Dê”, nesse caso, é a flexão do verbo “dar”.
Exemplo: Eu espero que sua apresentação dê certo.

A gente precisa se unir para reivindicar nossos direitos.
O agente de trânsito me aplicou uma multa.
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36. TEM X TÊM
Esse errinho é muito fácil de solucionar. “Tem” deve ser
usado para situações em que o sujeito está na terceira
pessoa do singular, enquanto “têm”, no plural.
Ele tem muitas dúvidas sobre gramática.

35. APARTE X À PARTE

Eles têm muitas dúvidas sobre gramática.

37. MANTÉM X MANTÊM

“Aparte” é o ato de interrupção de uma fala ou a
conjugação do verbo “apartar” na primeira ou terceira

É o mesmo caso do anterior! Apesar de serem

pessoa do singular. Esse verbo é usado como ato de

pronunciados da mesma forma e a única diferença

interrupção de qualquer tipo de ação ou separação de algo.

ser o acento, que muda de agudo para circunflexo,

Já “à parte” se refere a algo que está separado do todo.

“mantém” é usado para o sujeito na terceira pessoa do
singular, e “mantêm”, no plural.

Aparte a briga agora mesmo!
Ele mantém boas relações com toda a família.
Ele está doente e, por isso, está à parte de tudo que
aconteceu essa semana.

Eles mantêm boas relações com toda a família.
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QUAL É O CERTO?
Terminamos o capítulo de palavras parecidas e, se
antes as duas formas apresentadas eram possíveis,
agora chegamos ao momento da escolha: qual é o certo?
Sabemos que muitas vezes ficamos em dúvida sobre
como escrever uma palavra, não é mesmo?
Por isso, vamos mostrar palavras que nos causam
confusão em uma ou outra letra — mas, dessa vez,
existe uma forma certa e uma errada de escrever,
independentemente do uso.
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40. À TOA OU ATOA?
38. MEXER OU MECHER?

O correto é “à toa”.

O certo é “mexer”, com X.

Na verdade, “atoa” nunca existiu. Antes do Novo
Acordo Ortográfico, existiam duas formas: “à toa”, que

Todas as conjugações verbais da palavra continuam

se mantém, e “à-toa”, com hífen. A segunda forma foi

com X, e palavras derivadas também (mexe, mexido).

eliminada e hoje não é considerada oficialmente correta.

“Mecher”, com CH, não existe.

39. XINGAR OU CHINGAR?

“À toa”, que é a grafia reconhecida atualmente, pode assumir
tanto a função de locução adverbial como de adjetivo. Em
ambos os casos, o sentido é de algo inútil, sem função,

O certo é “xingar”, com X.

desnecessário. Veja o emprego em duas frases:

Novamente, aqui devemos usar o X, o que se mantém

Domingo eu fico à toa e descanso bastante. (locução

em todas as variações, derivações e conjugações

adverbial)

verbais da palavra. “Chingar”, com CH, não existe.
Ele é uma pessoa muito à toa: não trabalha, não estuda
e não se esforça. (adjetivo)
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41. VIAGEM OU VIAJEM?
O correto é viagem, com “G”.
No entanto, essa é uma dúvida muito comum
e a explicação é fácil. Embora o substantivo
seja “viagem”, o verbo é “viajar”, com “J”, e
todas as conjugações seguem de acordo com
o verbo (eu viajo, tu viajas, ele viaja…).
Portanto, lembre-se dessa diferença:
Nossa viagem foi ótima!
Nós viajamos para vários países.
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42. VEEM OU VÊEM?
O correto é “veem”, sem acento.

“Veem” é a conjugação da terceira pessoa do plural do
verbo “ver”. Já “vem” e “vêm” são conjugações do verbo

Na verdade, essa é outra palavra que mudou com o

“vir”, sendo que ambas estão corretas. Assim como

Novo Acordo Ortográfico. Antes, o certo era “vêem”, mas

“tem” e “têm”, o acento muda de acordo com o sujeito no

o acento foi abolido de todas as conjugações verbais no

plural ou no singular.

presente do indicativo para a terceira pessoa do plural,
o que impactou outros verbos, como “ler” (“leem”), “crer”

Eles veem muito problema no seu comportamento.

(“creem”) e por aí vai.
Ele vem me visitar amanhã.
Bônus: é importante também observar que existe a
diferença entre “veem”, “vem” e “vêm”.

Eles vêm até minha casa todas as terças-feiras.
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43. DIA-A-DIA OU DIA A DIA?
O correto é “dia a dia”, sem hífen.
Essa expressão também sofreu alterações
devido ao Novo Acordo Ortográfico. A partir
dele, a grafia sem hífen foi considerada
correta.

44. INTERVIU OU INTERVEIO?
O correto é “interveio”.
“Interveio” é a conjugação do verbo “intervir”
no pretérito perfeito do indicativo. “Interviu”
não existe.
Para lembrar da forma certa, basta pensar no
verbo “vir”: ele veio, então, ele interveio.
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ERROS NO
SENTIDO
Agora que já nos dedicamos à forma de escrever
das palavras, entendendo suas nuances, diferentes
significados e grafia correta, vamos partir para
algumas expressões.
Todas essas expressões que vamos analisar aqui estão
corretas, mas o que difere é o sentido delas, ou seja, sua
atribuição semântica e função na frase. É importante
saber diferenciá-las para usar a certa ao escrever.
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45. ASSISTIR X ASSISTIR A
Embora seja possível usar as duas formas, elas atuam
de maneira diferente na frase. Ou seja, se estiver
acompanhado ou não de preposição, o verbo assume
função semântica diferente.
“Assistir” significa ajudar, auxiliar. Já “assistir a” quer
dizer ver, testemunhar.
O bandeirinha assiste o árbitro em lances difíceis.
Eu assisto ao jogo da arquibancada.

46. AO INVÉS DE X EM VEZ DE

Na dúvida, sempre use “em vez de”, pois ele funciona
para todos os casos.

Novamente, as duas estão corretas, mas têm empregos
diferentes e assumem significados distintos.

Você errou o caminho: deveria ter virado à direita ao
invés de ter ido pela esquerda.

“Ao invés de” tem o sentido de apresentar algo
diretamente oposto, contrário, enquanto “em vez de”

Eu deveria ter comprado um suco em vez de um

indica algo que está no lugar de outro, substituição.

refrigerante.
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47. ATRAVÉS DE X POR MEIO DE

No entanto, “através de” passou a ser usado comumente
com sentido de “por meio de”. Apesar disso, esse não é

A expressão “através de” é extremamente comum, mas

seu sentido real e, portanto, devemos evitar esse uso na

acabamos usando-a em contextos errados no dia a dia.

escrita formal.

Como todas as outras expressões desta seção, tanto
“através de” quanto “por meio de” estão corretas, mas

Observe a diferença:

têm aplicações semânticas diferentes.
Você pode ver o que está atrás da porta através do olho
“Através de” tem a conotação de algo que transpassa,

mágico.

que atravessa outra coisa, enquanto “por meio de” indica
um meio pelo qual se alcança um fim.

Eu consegui comprar essa bolsa por meio do meu esforço.
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48. ASSERTIVO
X ACERTADO
Um erro muito comum é usar
“assertivo” para designar um
comportamento como correto. No
entanto, a palavra adequada para esse
caso é “acertado”.
“Assertivo” deve ser usado para indicar
uma fala ou comportamento enfático,
demonstrando segurança. Veja a
diferença:
Ele estava errado, mas foi muito
assertivo em suas afirmações.
Sua fala era acertada, mas ele falou
com pouca convicção.
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REDUNDÂNCIAS
Redundâncias ou pleonasmos são erros comuns, mas
é importante estar atento a eles para não ter uma
escrita pedante e incorreta.
Neste capítulo, não vamos abordar redundâncias
comuns, como “subir para cima”, “descer para baixo”,
“entrar dentro” e por aí vai. A ideia é mostrar algumas
redundâncias que muitas vezes não percebemos
que cometemos ao escrever, mas que prejudicam a
qualidade do texto.
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49. ACABAMENTO FINAL

50. COMO POR EXEMPLO

Embora usemos muito essa expressão, você deve

“Existem muitas opções de trabalho freelancer, como

concordar comigo que, se é acabamento, só pode ser

redação web, consultoria em marketing digital,

final, certo?

prestação de serviços em eventos, panfletagem
e fotografia. Eu, por exemplo, sou freelancer na

Outra expressão nessa mesma linha é “conclusão final”,

Plataforma Rock Content.”

com as variações “por fim, para concluir” e “finalmente,
como último ponto”.

Perceba que tanto “como” quanto “por exemplo”assumem
a função de exemplificação e enumeração de itens

Esses formatos, embora não sejam substancialmente

nessa frase. Portanto, não é preciso repetir os dois

errados, são redundantes. Por isso, o melhor é sempre

seguidamente: escolha entre um e outro.

considerar substituições ou, até mesmo, entender se
essa estrutura é necessária.

Embora seja possível usá-los próximos, o que você deve
evitar é o “como por exemplo: a, b e c”.

40
COMPARTILHE ESTE EBOOK!

51. PLANEJAR COM
ANTECEDÊNCIA
Todo planejamento deve ser feito com
antecedência. Não é possível planejar algo que
está acontecendo, certo?
Portanto, “planejar com antecedência” é uma
redundância. Esteja atento para não cometer esse
erro na sua escrita!

52. EU, PARTICULARMENTE
Ou “eu, pessoalmente”. Se você está se
referindo a algo que você pensou, falou ou fez,
automaticamente isso envolve seu pessoal ou
particular.
Assim, uma frase como “eu, particularmente,
acredito que esse é o caminho certo”, está
redundante.
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53. HÁ ALGUNS ANOS ATRÁS
Muitas pessoas já sabem que essa é uma construção

Vale destacar que outra opção correta é “alguns anos

errada, certo? Para indicar algo que já aconteceu, o certo

atrás”. Nessa construção, “atrás” também indica tempo

é “há alguns anos” e ponto.

passado. O que você não deve fazer é usar “há” e “atrás”
na mesma frase, combinado?

O que dá o sentido de passado, nessa construção, é o
“há”. O verbo “haver” indica o tempo decorrido a partir
do marco temporal apontado.

Mas atenção: é possível usar também “a” em
expressões de tempo, mas para indicar tempo

Assim, se ao meio-dia eu disser: “estou com fome, eu

futuro. Assim, às 8 horas da manhã, eu poderia

tomei café há quatro horas”, significa que meu café da

dizer: “Vou almoçar daqui a quatro horas.”

manhã foi às 8 horas.
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QUANDO USAR?
Este capítulo é pequeno (temos apenas dois casos),
mas é extremamente útil para entender em qual
contexto usar palavras recorrentes na escrita.
A ideia é mostrar termos que geram dúvida e que
devem ser usados em diferentes momentos e com
funções distintas: esse X este e os porquês. Confira!
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54. ESSE X ESTE
Esse ou este? Essa ou esta? Isso ou isto? Nessa ou nesta?

Este e-book conta com 63 erros e dúvidas comuns sobre
português.

As explicações para esses casos são as mesmas e existem
quatro casos diferentes para a distinção entre eles.

Terceiro: para indicar proximidade, tanto na fala quanto
na escrita. Em uma situação prática, quando devemos

Primeiro: para introduzir uma nova informação, usa-se

considerar a distância do objeto em relação ao falante: o

“este”. Para retomar uma informação já mencionada,

mais próximo é “este”, enquanto o mais distante, “esse”.

usa-se “esse”.

Já na escrita, o “este” indica o elemento mais próximo, e
o “esse”, o mais distante.

Este é um novo modelo de negócio.
Eu estou sentada nesta cadeira ao fundo da sala. Não
Como te disse anteriormente, essa é uma nova

consigo ver o que está escrito nesse quadro.

modalidade de negociação.
Nós vendemos dois tipos de limão: capeta e tahiti. Esse
Segundo: para referenciar o próprio contexto em que se
está inserido, devemos usar “este”.

é mais forte, enquanto este é mais suave.
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55. OS PORQUÊS
Por que? Por quê. Porque. Porquê?

Eu não procuro um orientador profissional porque não
tenho dinheiro.

Como usar cada um deles? Bom, vamos para uma das
dúvidas mais comuns da língua portuguesa.

Por quê: assume a mesma função do “por que”
interrogativo, ou seja, traz o tom de indagação,

Por que: é a associação da preposição (“por”) e do

mas deve ser usado somente ao final da frase,

pronome (“que”), que pode ter função relativa ou

independentemente do sinal de pontuação.

interrogativa. No primeiro caso, assume função de “pelo
qual”; já no segundo, “por qual razão”.

Eu estou confuso e não sei por quê.

Eu não consigo decidir por que caminho vou seguir.

Porquê: é a forma substantiva entre os “porquês”. É
sinônimo de motivo e é comumente acompanhado de

Por que você não conversa com um orientador

artigo (definido ou indefinido).

profissional?
Os porquês causam grande confusão na língua portuguesa.
Porque: é sinônimo de “pois” e geralmente usado em
respostas com justificativa.

Eu não consigo entender o porquê de tanta pressa.
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DÚVIDAS DE
PONTUAÇÃO
A pontuação é um tema delicado que
muitas vezes gera confusão e até mesmo
discordância entre revisores. É importante
entender a fundo o uso de diferentes sinais e
suas funções.
Não conseguiremos abordar tudo sobre
esse tema aqui, mas existem alguns casos
específicos que precisam estar claros para
todos que escrevem. Vamos a eles.

46
COMPARTILHE ESTE EBOOK!

56. TRAVESSÃO E HÍFEN
Talvez você não saiba, mas existem dois sinais
diferentes que as pessoas confundem com bastante
frequência: o travessão (—), mais longo, e o hífen (-),
mais curto.
Mas qual é a diferença entre os dois? Bom, apenas
o travessão é um sinal de pontuação! Ele serve para
inserir uma nova informação, como os parênteses, e até
mesmo para destacar um elemento.
Eu acredito que falar sobre as situações que vivemos —
boas ou ruins — é bom para o autoconhecimento.
Já o hífen é um elemento que atua conectando duas ou
mais palavras e, portanto, faz parte do vocábulo.
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57. ASPAS
As aspas (“ ”) são usadas para citações,
estrangeirismos, títulos de obras
(filmes e livros, por exemplo), ironia,
entre alguns outros usos. As aspas
simples (‘ ’) têm a mesma função, mas
só devem ser usadas quando inseridas
dentro de outras aspas. Veja:
Eu mandei a seguinte mensagem para
ele: “Vamos nos encontrar? Preciso que
você me devolva meu livro ‘Orgulho e
Preconceito’.”
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58. PONTO E VÍRGULA

Eu já visitei 3 países:
Inglaterra;

É fácil entender a função do ponto e vírgula: é um sinal
que denota uma pausa maior e separa mais firmemente

Alemanha;

dois períodos de uma estrutura, mas que ao mesmo
tempo não a encerra.

Chile.

Os usos mais comuns são em enumerações iniciadas

O que eu mais gostei na Inglaterra foi a estrutura do país,

por dois pontos (:) ou no caso de períodos muito

o clima e a educação das pessoas; já no Chile, a natureza

longos, com outras estruturas intercaladas, dando

é exuberante, as pessoas são simpáticas e o vinho é

ênfase na divisão.

muito barato; na Alemanha, no entanto, achei as pessoas
um pouco frias, mas o país é muito organizado.
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59. RETICÊNCIAS
As reticências são usadas para indicar três motivos
principais: ação que se prolonga; suspensão
momentânea de uma ideia; ou enumeração de itens que
têm continuidade.
No primeiro caso, a ação começa e não termina no
momento em que se conta. Já no segundo, a suspensão
pode acontecer por vários motivos, como confusão,
indecisão, suspense e por aí vai. No terceiro caso, ela
pode ser substituída por “etc.” — opção mais indicada na
escrita formal.
E quanto ao uso da maiúscula ou minúscula após as
reticências?
Eu não sei ao certo o que fazer… se devo sair daqui… ou
Independentemente do caso, a maiúscula deve ser

ficar. Tudo está nebuloso.

usada se a ideia anterior às reticências já tiver sido
concluída. Já quando a ideia permanece, usa-se

O que sei ao certo é que não está tudo bem… Preciso

minúscula. Observe:

tomar uma atitude!
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60. VÍRGULA: VOCATIVO
E PREDICADO
Repita comigo: “vocativo e predicado sempre estarão
separados por vírgula”.
Isso porque o vocativo não faz parte de nenhum outro
elemento da oração! Ele é usado para invocar (chamar)
outra pessoa. O predicado é o restante da oração, que,

Eles nunca podem estar separados por vírgula, caso

por sua vez, é destinado ao invocado.

contrário, a oração perde seu sentido, pois há uma
interrupção entre sujeito e verbo por um sinal de

Senhor, pode me dar licença? (Vocativo: senhor.)

pontuação. Observe o correto:

61. VÍRGULA: SUJEITO E PREDICADO

Eu perdi meu caderno.

Repita comigo mais uma vez: “nunca se separa sujeito

“Eu”: sujeito;

do predicado”.
“perdi meu caderno”: predicado.
Ambos são elementos essenciais de uma oração. O
sujeito é a quem ou aquilo a que o predicado (que é o

Nesse exemplo, não pode existir a seguinte vírgula: “Eu,

restante da frase, com o verbo e complementos) se refere.

perdi meu caderno”.

51
COMPARTILHE ESTE EBOOK!

EXCESSOS QUE
ATRAPALHAM
UMA BOA
ESCRITA
Neste capítulo final, vamos abordar dois tipos de
excessos que afetam a qualidade de um texto:
conjunções e repetições.
Embora não caracterizem erros, esses dois elementos
podem atrapalhar a fluidez do texto, tornando-o
cansativo e até mesmo confuso. Assim, apresentaremos
os problemas de cada um dos casos, com dicas e
sugestões de como evitar o excesso e tornar a escrita
mais agradável.
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62. EXCESSO DE CONJUNÇÕES

63. REPETIÇÃO DE PALAVRAS

Conjunções são importantes para que diferentes ideias

Outro ponto essencial para evitar o excesso é buscar

do texto se conectem, estabelecendo um sentido lógico.

sinônimos para variar as palavras. Muitas vezes a

Porém, se utilizadas em excesso, podem atrapalhar a

repetição pode ser inevitável, especialmente para

fluidez e até mesmo tornar o texto pedante.

termos muito específicos. Mas lembre-se sempre de
procurar sinônimos e expressões similares para não

Tome sempre cuidado com o uso excessivo de

carregar o texto.

conjunções, especialmente aquelas mais comuns e que
estamos acostumados a usar a todo momento: além

Isso também é importante porque é um dos pontos que

disso, por isso, no entanto, porém, mas, assim, por fim,

mais chamam a atenção de revisores e até mesmo dos

contudo etc.

leitores.

Um bom exercício para não pecar pelo excesso é treinar

Assim como no caso das conjunções, meu conselho é

o uso de apenas uma conjunção a cada quatro ou seis

estabelecer um limite de repetições por trecho.

orações, além de evitar seu uso no início de todos
os parágrafos. Isso acaba forçando a criatividade na
escrita, ajudando-nos a pensar em novas formas de
expressar uma ideia e compor um texto.
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CONCLUSÃO
Chegamos ao fim deste material! Tenho
certeza de que você identificou muitos pontos
de dúvida e até mesmo erros que já cometeu:
isso é normal!
Mais normal que isso é continuar tendo dúvidas
e confundindo os termos! Errar faz parte, mas
tentar evitar os erros também é importante.
Por isso, a ideia desse material é funcionar
como um guia de consulta rápida ao qual
você sempre poderá recorrer quando surgir
algum questionamento na escrita (ou até
mesmo na revisão).
Esperamos que ele ajude você a produzir com
qualidade cada vez maior!

A Rock Content é a empresa líder em marketing de conteúdo
no mercado brasileiro. Nós ajudamos marcas a se conectarem
com seus clientes através de conteúdo fantástico e blogs
corporativos sem monotonia.
A Comunidade de Freelancers é o combustível que move
a máquina da Rock. Englobando freelancers de Redação,
Revisão, Planejamento de Pauta e Diagramação, a
Comunidade é um elemento vital que nos possibilita entregar
cada vez mais valor à estratégia de marketing de conteúdo.

