
Erros comuns no
uso da língua
portuguesa  

Um guia rápido, com 
dicas eficientes! 



Amanda Pessoa, a empresa de revisão,
tem por missão transformar o
aprendizado do português e a absorção
de suas regras em algo intuitivo. Esse é
o nosso grande objetivo. 
 
Com base na nossa experiência como
revisoras, reunimos os erros mais
comuns encontrados em materiais
corporativos, artigos científicos e
outros trabalhos, bem como nos livros
que lemos em nossos momentos de
lazer, alguns dos quais foram inclusive
analisados no nosso blog. 
 
Este e-book, portanto, oferece a você
um pequeno mas eficiente guia, que
vai ajudá-lo quando algumas dúvidas
aparecerem.  
 
Esperamos que você goste. 

http://www.amandapessoa.com.br/


verbo chegar

O verbo CHEGAR, no sentido de alcançar e
atingir, é transitivo indireto e deve sempre ser

acompanhado da preposição A.  
 

Trata-se de verbo que pressupõe movimento
PARA algum lugar. 

 
Segundo Celso Luft, no Brasil usa-se muito a
preposição EM antes de casa (chegar em casa)
provavelmente por se considerar o estado e o
repouso (lugar onde) em vez do movimento
(lugar para onde). Apesar disso, na linguagem
escrita culta formal, melhor se ajusta a forma

CHEGAR A. ⠀



porque 
porquê 
por que 
por quê 

PORQUE junto e sem acento se usa quando é
introduzida uma explicação (eu leio este e-book

porque quero aprender mais).⠀ 
 

PORQUÊ junto e com acento é a forma
substantivada da expressão, equivale a motivo/razão

e está sempre acompanhada do artigo definido
masculino O (eu nao entendo o porquê de isso

estar errado).⠀ ⠀  
 

POR QUE separado e sem acento é utilizado em
frases interrogativas (por que você não responde?), 
quando equivale a motivo, causa ou razão (ele sabe
por que você não responde); ou quando puder ser
substituído por pelo qual, pelos quais, pela qual,
pelas quais (você sabe o motivo por que ele não

responde). 
 

 POR QUÊ separado e com acento deve ser
utilizado no final de frases que tenham alguma
pontuação, sejam elas interrogativas ou não (ele

não veio, não sei por quê).⠀



verbo haver

Quando queremos dizer que faz tempo que
alguma coisa acontece ou aconteceu, devemos
sempre usar o verbo HAVER conjugado na

terceira pessoa do singular (HÁ anos não o vejo,
cheguei HÁ pouco tempo). 

 
Mas por quê? Porque o verbo HAVER, no

sentido de tempo decorrido, é impessoal. E o que
isso significa? ⠀ 

 
Significa que o verbo HAVER pode variar em
relação a tempo (há ou havia muitas pessoas na
sala, se falamos do presente ou do passado), mas

não em relação a número - NÃO podemos
afirmar que HAVIAM dez pessoas na festa.

JAMAIS. Sempre dizemos que HAVIA muitas
pessoas em qualquer lugar.



A expressão AO INVÉS deve ser utilizada
apenas e tão somente quando houver

referência a ideias opostas (saiu ao invés de
entrar, por exemplo). 

 
EM VEZ deve ser usada quando puder ser
substituída por "em lugar de" (em vez de

frango, comi peixe). ⠀ 
 

Quando você estiver em dúvida a respeito da
expressão a utilizar, tente analisar se as ideias
são realmente opostas, para usar AO INVÉS.
Se não conseguir ter certeza, use EM VEZ

sem medo de errar (porque EM VEZ nunca
está errado; no máximo, pode deixar de
expressar a relação de oposição, mas a

substituição sempre vai caber).

em vez 
x 

ao invés



verbo preferir

PREFERIR significa dar preferência a alguma
coisa. Quem prefere prefere uma coisa A outra.

SEMPRE.⠀  
 

A construção PREFERIR UMA COISA DO
QUE OUTRA é comum na oralidade, mas não

deve ser aplicada na linguagem escrita. Por
exemplo, é correto dizer que prefiro ler a
escrever (preferir ler do que escrever está

errado). ⠀  
 

Também não existe isso de preferir mais.  
Preferir pressupõe gostar mais de uma coisa do
que de outra. Assim, prestando um pouco de
atenção, dá para se lembrar da regra e falar e

escrever de forma correta.⠀⠀



O numeral fracionário MEIO deve concordar
em gênero com a palavra HORA, da qual ele é

uma fração.  
 

Na expressão MEIO-DIA E MEIA,  MEIA se
refere a HORA, que é substantivo feminino e

está implícito. O correto, portanto, é meio-dia e
meia, e não meio-dia e meio, apesar de esta

expressão ser comumente utilizada. Dizemos
uma e meia, duas e meia etc., porque os

numerais são femininos quando falamos as
horas. Meio-dia, por outro lado, é substantivo

masculino.   
 

Em outras construções, MEIO pode funcionar
como advérbio, ocasião em que é invariável (ela
estava MEIO triste, por exemplo), ou seja, não

flexiona em gênero ou número; por isso a
confusão.

meio-dia e
meia 



Eu suo no verão, porque sinto muito
calor.  

 
Não, eu não soo por causa do calor!  

 
O verbo SUAR significa transpirar,

verter SUOR pelos poros.  
 

SOAR, por sua vez, quer dizer produzir
algum som ou, no sentido figurado,

parecer alguma coisa.

verbo suar 



Você se lembra do vocativo?  
 

Aquela palavrinha ou expressão usada para
chamar, invocar ou interpelar alguém?
Pode ser nome próprio ou substantivo

que designe a forma carinhosa que
utilizamos para nos referir a um ente

querido.  
 

Ela deve ser separada do restante da
oração a que se refere por vírgula.

SEMPRE. Então, quando for mandar uma
mensagem para sua mãe, por exemplo,
escreva "oi, mãe, tudo bem?", e não "oi

mãe, tudo bem?".

vocativo 



verbo assistir 

Apesar de ser comum ouvirmos pessoas
falando que assistiram um filme, devemos
nos lembrar de que o verbo ASSISTIR,
no sentido de ver, é transitivo indireto e

pede a preposição A. ⠀ ⠀  
 

Quando falamos em ajudar, auxiliar,
socorrer, acompanhar, o verbo muda de
transitividade e passa a ser direto, então
podemos dizer que estamos assistindo

alguém, por exemplo, sem a preposição.
⠀



dentre 
x 

entre 
Muitas pessoas usam DENTRE (contração
das preposições DE + ENTRE), em vez de
ENTRE, com o objetivo de sofisticar seu
texto, como se ambas tivessem o mesmo

significado.  
 

Elas não têm: DENTRE quer dizer "do
meio de", e só deve ser utilizada quando

acompanhada de verbo que indique
movimento e deva ser acompanhado da
preposição DE (sair, surgir, extrair etc.).

Exemplo: a fênix ressurgiu dentre as cinzas
(algo ressurge DE algum lugar). 

 
Em todos os demais casos, devemos usar

apenas ENTRE. 



verbo namorar

Apesar de ouvirmos com frequência que
fulano namora COM beltrano, a construção

está errada.  
 

O verbo NAMORAR é transitivo direto e
não pede preposição, portanto uma pessoa

namora outra (e não com outra).  
 

Você vai sempre namorar alguém! 
 
 
 
 
 



grama

Na língua portuguesa, grama tem três
acepções. 

 
Grama pode ser conjugação do verbo gramar
na terceira pessoa do singular do presente do

indicativo ou na segunda do singular do
imperativo. 

 
A grama, substantivo feminino, designa a

vegetação de jardins, pastagens, relva (a minha
grama é mais verde que a do vizinho). 

 
O grama, substantivo masculino, é medida de
massa. Então sempre que falarmos em peso de

alguma coisa, vamos usar o masculino
(trezentos gramas de presunto, meio grama de

sal, um grama de açúcar). 
 
 
 
 
 



certo x errado

errado                     certo 
 

  menas                      menos 
  tinha chego           tinha chegado 

 seje                        seja 
derrepente              de repente 

ancioso                    ansioso 
   concerteza              com certeza 
  previlégio                 privilégio 
  impecilho                empecilho



Amanda Pessoa de Melo e
Carolina Oliveira Serpa se
conheceram graças ao fato de
serem servidoras públicas do
mesmo órgão (achou que ia ser
graças à revisão, certo?). 
 
 
Com o estreitamento da amizade,
descobriram algo muito
importante em comum: o amor à
língua portuguesa e à correção dos
erros próprios e alheios. 
 
 
Juntas concretizam o sonho de
trabalhar com revisão de texto,
algo que fazem com amor e
cuidado. 

quem faz



Esta compilação foi feita com o
objetivo de ser suficientemente útil
para auxiliar qualquer pessoa que
tenha dúvidas pontuais acerca do
nosso idioma.  
 
Caso você tenha alguma sugestão
ou pergunta, fique à vontade para
entrar em contato conosco através
do e-mail
amanda@amandapessoa.com.br. 
 
Siga também nosso perfil no
Instagram (@amandapessoa.revisa).
Lá compartilhamos dicas, ideias e
informações sobre o incrível
universo da língua portuguesa.

https://www.instagram.com/amandapessoa.revisa/

