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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Análise linguística/semiótica (Ortografização). 

Objetos do Conhecimento: Ortografia.  

 

Em entrevistas há muitas perguntas e respostas, não é mesmo? Vamos ver 

algumas regras sobre o uso dos porquês? 

 

Fonte: Pixabay.com 

 

 

Porque 

“Porque” junto e sem acento, é utilizado em respostas. Indica motivo, justificativa ou 

explicação.  

Exemplo: 

 Eu não fui à escola porque estava doente. 

 

Por que 

 “Por que” separado e sem acento, é usado em perguntas no começo da frase. 

Exemplos: 

 Por que você não foi?  

 Por que você não leu o livro?  

 

Porquê 

“O porquê” junto e com acento, é sinônimo da palavra "motivo" e vem acompanhado 

do artigo o. 

Exemplos: 

 Qual é o porquê de tanto medo?  

 

Por quê 

“Por quê” separado e com acento é utilizado em perguntas, no final da frase, antes do 

ponto de interrogação. 

Exemplos: 

 Por quê? 

 Você não me ligou. Por quê? 
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1- Complete as frases com: porque/ por que/ porquê/ por quê: 

 

a) Você disse que lavar as mãos é importante. ________________?  

 

b) ________________ as escolas fecharam? 

 

c) As escolas fecharam ________________temos que conter o vírus. 

 

d) Qual é o _________________ de usarmos máscaras? 

 

2- Assinale C para as frases corretas e E para as frases erradas. Dica: há 3 erros! 

 

(   ) Eu gosto de passar as férias com meus avós por que eles me deixam comer doce. 

(   ) O céu é azul. Por quê? 

(   ) Qual é o porquê de tanto barulho? 

(   ) Você não tomou café da manhã. Porquê? 

(   ) Porquê você brigou com seu irmão? 

(   ) Minha professora está trabalhando em casa porque a escola está fechada.  

 

3- Reescreva as 3 frases que estavam erradas, corrigindo-as:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4- Dizem que criança adora fazer perguntas, não é mesmo? Leia as perguntas abaixo e 

responda de maneira bem criativa e divertida, conforme o exemplo! Lembre-se de empregar 

porque corretamente: 

 

 

 

a) Por que a terra é redonda? 

_____________________________________________________________________ 

b) Por que o cachorro late? 

_____________________________________________________________________ 

 

Por que você dorme? 

Porque eu acordo. 
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c) Por que o tigre fugiu? 

_____________________________________________________________________ 

d) Por que a galinha não voa? 

_____________________________________________________________________ 

e) Por que o bebê chora? 

_____________________________________________________________________ 

5- Agora é sua vez! Crie perguntas bem curiosas e divertidas: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6- Escolha alguém da sua família ou um amigo que você possa ligar e entrevistar. Lembre-se 

de usar porque/ por que/ porquê/ por quê e faça o registro em seu caderno. 

 

Que tal filmar ou gravar sua entrevista e compartilhar com amigos e professores? 


