
 
 

 

 

DIFICULDADES DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Se você já teve dificuldade em saber exatamente que palavra ou expressão 
usar em português...Parabéns! Você é normal! (rsrsrsrs). 
Brincadeiras à parte, certa dificuldade é comum devido às inúmeras variações 
possíveis.Aqui estão algumas das dificuldades mais comuns no dia-a-dia. 

Estude! Aprenda! Instrua-se ! O benefício é seu. 
 

 
acerca 
a cerca 
cerca de 
há cerca 

acerca= advérbio- com referência a - Falei acerca do assunto. 
a cerca = substantivo- A cerca está muito alta. 
cerca de= aproximadamente- Ele falou cerca de trinta minutos 
há cerca= verbo haver + locução prepositiva- aproximadamente- 

Falei há cerca de vinte minutos. 

alerta interjeição- invariável- As sentinelas estão sempre alerta. 

ambos forma dual- evitar usar a forma “ambos os dois” 

anexo adjetivo- Os documentos estão anexos aos requerimentos. 
em anexo- expressão invariável- Os documentos estão em anexo. 

à toa 
à-toa 

à toa= adjetivo- Palavras à toa. 
à-toa= advérbio- Estou à-toa na vida. (sem rumo) 

a 
há 
ah 

A = referência a tempo futuro- Sairei daqui a dez minutos. 
Há= referência a tempo passado- Estou doente há dois dias. 
Ah= interjeição – Ah! Como é bom estar em férias 

a par 
ao par 

a par = conhecer, saber – Estou a par de tudo 
ao par = igualdade- O dólar está ao par com o real 

afim 
a fim de 

afim = adjetivo- próximo- Ele é meu parente afim. 
a fim de = (com a finalidade de) locução prepositiva- 
Viajou a fim de se esconder. 

a princípio 
em princípio 

a princípio = no começo (tempo) – A principio era o Verbo. 
em princípio = concessão, aceitação- 
Em princípio nada impede que você vá. 

ao encontro de 
de encontro a 

ao encontro de = relação de concordância- 
A proposta veio ao encontro do meu desejo. 
de encontro a = relação de oposição, ou discordância- 
O carro bateu de encontro ao muro. 

a distância à 
distância 

sem crase no a, quando a distância não for conhecida. 
com crase no a, quando a distância for conhecida. 

bastantes 
 
bastante 

adjetivo- dando ideia de “suficiente “Havia bastantes pessoas na sala”. 
 
advérbio- Dá ideia de intensidade - Os alunos estudam bastante. 

conforme adjetivo- conformado, concorde – Tudo esta conforme com a Lei. 
(Tudo concorda com a lei) 

advérbio- de acordo, segundo- Todos agiram conforme o regulamento. 



 
 

 

demais 
de mais 
ademais 

demais = advérbio de modo, intensidade – pronome (os outros)- 
preposição (além de) 

de mais = advérbio de quantidade- Comprei calças de mais. 
ademais = além de 

descrição discrição Descrição = ato de descrever 
Discrição = ato de ser discreto 

descriminar 
discriminar 

Descriminar = ato de tirar o crime, deixar de ser crime 
Discriminar = mencionar, enumerar, separar dos outros 

despercebido 
desapercebido 

Despercebido = erro não percebido 
Desapercebido = desprevenido 

exceto preposição- invariável- Todos saíram, exceto eles. 

extra adjetivo- variável-suplementar 
prefixo latino- invariável- além de (Oferta extra especial) 

eminente 
iminente/ 
proeminente 
preeminente 

eminente= ilustre – Todos aplaudiam o eminente professor. 
iminente= prestes a acontecer – O colapso da natureza é iminente. 
proeminente= saliente- sentido físico – Ele tem um nariz proeminente. 
preeminente= ilustre – Orgulha-se do preeminente antepassado. 

em vez de 
ao invés de 

em vez de= em lugar de 
ao invés de= ao contrário de 

em nível de 
a nível de 

 

não usar ”a nível de” 

entre mim e você entre é preposição- rege formas tônicas oblíquas de pronome. 
Por isso "entre MIM e você" 

E NÃO - "entre EU e você" 

estamos 
somos 

Estamos em dez na sala 
Somos dez na classe. 

fusível 
fuzil 

fusível= peça elétrica 
fuzil= arma do exercito 

o grama 
a grama 

o grama= peso. Comprei duzentos gramas de presunto. 
a grama= capim 

germinada 
geminada 

germinada= com germes 
geminada= com uma parede em comum.- Moro em casa geminada. 

incluso adjetivo (fem.)- A documentação está inclusa no envelope 
adjetivo (masc.)- O custo está incluso no preço final. 

mal 
mau 

mal=substantivo (bem) advérbio (bem) conjunção 
(quando, assim que, apenas) -oposto de Bem 
mau= adjetivo substantivo - oposto de Bom 

mas 
mais 
más 

mas= conjunção adversativa. Ele estudou, mas não passou no concurso. 
mais= advérbio de intensidade- Quero mais espaço! 
más= adjetivo plural feminino de mau- Elas são más. 

mandato 
mandado 

mandato= político- O mandato do governador termina amanhã. 
mandado= segurança. Expedi um mandado contra os policiais. 

o moral 
a moral 

o moral= ânimo 
a moral= regras de conduta 



 
 

 

 

meio 
numeral= variável- Comprei meio quilo de café. 
advérbio= invariável- Estou meio cansada. 

menos advérbio- não se flexiona- Há menos decisões a serem tomadas. 

mesmo adjetivo- variável- Ela mesma se entregou. 
advérbio- invariável- justamente- Livro raro, mesmo, é aquele 

morar em não se usa a forma “morar a” 

obrigado adjetivo- variável – Obrigado , obrigada, obrigados, obrigadas – 
Usar conforme o contexto da frase 

onde 
aonde 
donde 

onde= verbos estáticos, de repouso- lugar- Não sei onde estou. 
aonde= verbos de movimento- Aonde vai você? 
donde (de onde) = ideia de afastamento – Não sei donde vem esse rio 

possível adjetivo- variável 
expressão invariável= “o mais possível” 

para eu 
para mim 

antes do verbo no infinitivo usa-se EU 
Ele pediu para eu ler o texto 
em outros casos use-se mim. 

Ele deu o livro para mim. 

pedir para 
pedir que 

pedir para= licença – Pediu para sair pois queria telefonar 
pedir que= quando não é licença – 
Pedimos que desliguem seus celulares 

personagem Usa-se a ou o 
Foi o (ou a) melhor personagem daquele ator. 

preferir a preferir isto a aquilo 
Prefiro samba a rock – Prefiro azul a verde. 

propositadamente  

não se usa a forma propositalmente 

quite particípio passado do verbo quitar- flexiona-se 
Estamos quites com o serviço militar. 

ratificar 
retificar 

ratificar= confirmar – O acordo comercial foi ratificado ontem. 
retificar= corrigir – Para evitar enchentes temos que retificar o rio. 

russa 
ruça 

russa= da Rússia 
ruça= ruim 

residir em residir em e não a – Resido em São Paulo no bairro da Penha 

 

salvo 
adjetivo= livre- variável. 
Por enquanto estamos salvos 
preposição= exceto- invariável 

Esta tudo certo, salvo o relatório semanal 

só adjetivo= sózinho- flexão de número(masc. - fem. - sing. plural) 
advérbio= somente- invariável 

senão 
 
se não 

senão= conjunção adversativa- em caso contrário- 
Cale a boca, senão aparece a polícia. 

se não= conjunção condicional (se) e advérbio de negação (não)- 
Se não fosse Van Gogh, o que seria do amarelo? 

sequer 
 
se quer 

sequer= advérbio- a menos, pelo menos 
Não tive sequer uma indicação. 

se quer= conjunção se + 3ª pessoa do verbo querer- 
Se quer, pode partir. 



 
 

 

sobre 
sob 

sobre= em cima de 
sob= debaixo de 

seção 
sessão 
secção 
cessão 

Seção= divisão – Cada departamento tem sua seção. 
sessão= reunião, espetáculo – Gostei da sessão de cinema de hoje. 
secção= cortar – O cirurgião fez a secção do tumor. 

cessão= ato de ceder – A cessão de direitos autorais depende do autor. 

sortir 
surtir 
surtar 

sortir= abastecer 
surtir= produzir 

surtar = sofrer um surto, um mau momento 

todo 
todo o 

todo= qualquer- Todo viajante gosta de lugares novos. 
todo o= inteiro, total- Eu já li todo o livro de poesia. 

traz 
trás 

traz= verbo trazer 
trás= preposição- depois de, após 

tampouco 
 
tão pouco 

tampouco= advérbio negativo- muito menos- 
Não atendi ao telefone, tampouco abri a porta. 
tão pouco= advérbio de intensidade- 

Tão pouco tempo é a vida. 

tv em cores não se usa TV a cores 
A TV funciona À eletricidade e EM cores 

terraplenagem 
terraplanagem 

terraplenagem= ato ou efeito de encher de terra uma cavidade 
terraplanagem= ato ou efeito de tornar plano 

visto adjetivo- variável(sing. - plural) 
expressão “haja vista” = invariável 

vultoso 
vultuoso 

vultoso= de vulto, grande quantidade 
vultuoso= atacado da moléstia vultuosidade 

vir 
vier 

vir= verbo ver- futuro do subjuntivo-Quando eu o vir, darei o recado. 
vier= verbo vir- futuro do subjuntivo- Quando vier, traga o agasalho. 

 

Há um ótimo site sobre Lingua Portuguesa em Gramatica on line 

Estude! Aprenda! Instrua-se ! O benefício é seu ! 

==================================================================== 

Visite o site: www.steacher.pro.br – Há muito mais para você. 

==================================================================== 

http://www.gramaticaonline.com.br/
http://www.steacher.pro.br/

