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Uso dos porquês 

 

 

POR QUE: separado e sem acento. 

É usado para início de perguntas, ou no lugar da palavra motivo ou razão. 

Por que você não gosta de matemática? 

Não sei por que não quero ir. 

Não sei por qual motivo não quero ir. 

 

PORQUÊ: junto e com acento. 

É usado geralmente após a palavra O, é o substantivo porquê.  

Não sei o porquê disso. 

 

POR QUÊ : separado e com acento. 

É usado no final de perguntas ou exclamação. 

Ela não veio, você sabe por quê? 

 

PORQUE: junto e sem acento. 

É usado para respostas ou alguma explicação, pode ser substituído pela palavra “pois”. 

Comprei este sapado porque é mais barato. 

Comprei este sapato pois é mais barato. 

 

 

 



Vamos treinar!!! 

 

1- Assinale a alternativa que apresenta erro: 

a) Leio revistas e jornais, porque desejo estar sempre informado  

b) Gostaria de rever os lugares por que andei ultimamente 

c) Não sei por que desistes com tanta facilidade 

d) você não apresentou o resultado, por que? 

 

2- Assinale a alternativa correta: 

a) Essas são as dificuldades porque passei 

b) No momento, porque assuntos você se interessa? 

c) Estava preocupado com o porquê da questão 

d) Todos reclamam sem saber porquê 

 

3 - Indique a alternativa correta: 

a) Vim por que quero lutar 

b) Diga-me o por que da sua luta 

c) Afinal, por que você luta? 

d) Eu sei porque você quer lutar 

 

 
 
 



4.  De acordo com os conceitos anteriores, complete as frases com: 
“Por que, porque, por quê, porquê” 
a) _______ele se chama ossinho da sorte? 
b) Bidu, _______ele se chama ossinho da sorte? 
c) _______é muita sorte encontrar um ossinho. 
d) Ossinho da sorte ________? 
e) Bidu explicou o ________ da sorte. = o motivo) 
f) Explique-me os _________da briga. 
 
A resposta correta é? 
 
a) Porque, Por que, por que, porquê, o porquê, os por quês. 
b) Por que, Por que, porque, por quê, o porquê, os porquês. 
c) Porquê, Porque, porque, por quê, porque, os porques. 
d) Por quê, Porque, por que, porquê, porque, os porquês. 
 
5. Complete as frases com Por que, porque, por quê, porquê. 
 
1. _________na posso ir ao cinema? (usado no início de frase interrogativa) 
2. _________ você precisa terminar seus exercícios. ( usado em respostas) 
3. Não posso ir ao cinema _________? ( usado no fim de frase interrogativa) 
4. Queria entender o ________ dessa proibição. (usado como substantivo, igual a “o motivo”) 
 
A resposta certa é? 
a) (    ) Por que, porque, por quê, porquê. 
b) (    ) Porque, por que, porquê, por quê. 
 
6. (MM) A alternativa errada quanto ao emprego do porquê é: 
a) Não revelou o motivo por que não foi ao trabalho. 
b) Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. 
c) Eis o porquê da minha viagem. 
d) Ele não veio por que estava doente. 
e) Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. 
 
7. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo em vista o emprego de por que, 
porquê, por quê e porque: 
(    ) Não fiz a pesquisa * estava doente. 
(    ) * Marcela não conta toda a verdade? 
(    )  Não quis ir ao cinema *? 
(    )  Nem imagino o * dessa alegria. 
a) porquê 
b) por quê 
c) por que 
d) porque 
 
8. Complete as lacunas utilizando por que, por quê, porque, porquê. 
a) Não sei o ----------- de tanta euforia. 
b) Você não compareceu à reunião -----------------? 
c) Os caminhos ---------- percorremos são tortuosos. 
d) --------------- não desiste dessa aventura maluca? 
e) Voltamos ---------------- estávamos com muita saudade. 
 
 


