
1 
Português Dirigido (Escrita e Fala) 

APCDEC 
 

 

   
Curso Prof. Marcelo Braga – Língua Portuguesa – www.professormarcelobraga.com.br – (85) 3268.3694 

 

Parabéns, você está recebendo o livro didático de Português Dirigido (Escrita e 

Fala) desenvolvido pelo Professor Marcelo Braga, parceiro da APCDEC, 

especialmente para o uso no seu dia-a-dia. 

 

Levamos em consideração a necessidade que temos de estarmos preparados para 

falar e escrever corretamente diante de nossa necessidade profissional. 

 

Como os materiais a cada nova versão receberão melhorias, pedimos que você 

encaminhe suas sugestões, se as tiver. No final deste livro existe um espaço 

reservado para anotações, ou se preferir utilize nosso endereço de correio virtual 

apcdec@gmail.com sempre que considerar oportuno. 

 

Recomendamos que ao começar seus estudos através deste livro, você esteja 

concentrado para melhor absolver as informações e transformá-las em 

conhecimento, leia com atenção para que você tenha uma boa produtividade. 

 

Lembre-se sempre: você não esta só nos seus estudos, conte com a APCDEC 

quando precisar de ajuda ou alguma orientação.  

 

Desde 2009 quando o Presidente Edilson Alves assumiu a APCDEC vem 

realizando alguns cursos específicos para nossa classe. Foram realizados nove 

módulos de Línguas, sendo cinco da Língua Inglesa e quatro módulos da Língua 

Portuguesa, além de Cursos com temas relevantes para nosso associado como: 

Curso de Marketing Esportivo, Jornalismo Esportivo, Vendas, Mídias Sociais e 

Inclusão Digital. 

 

Desejamos que você tenha um excelente aproveitamento e êxito em seus estudos. 

 

Diretoria da APCDEC 

 

 

 

 

Entre em contato 
Por carta: Rua Paulino Nogueira, 77-A / Bairro Benfica / Fortaleza – CE / CEP 60.070-270. 

Por telefone: (85) 3283-4848 

Por E-mail: apcdec@gmail.com 

   

mailto:apcdec@gmail.com
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VOCÁBULOS E EXPRESSÕES QUE CAUSAM DÚVIDAS 

NA ESCRITA E NA FALA 

 

1. Uso dos PORQUÊS 

PORQUE – este vocábulo deve ser utilizado nos seguintes casos: 

- Explicação ou Causa = POIS / JÁ QUE 

O campo estava molhado, porque choveu muito. (pois) 

O jogador saiu de campo porque foi expulso pelo árbitro. (já que) 

- Finalidade 

A bandeirinha fez-lhe sinal porque se calasse. (para que) 

- Após o verbo SER 

Toda a confusão em campo foi porque o árbitro não marcou o pênalti.  

 

PORQUÊ – temos um substantivo, deve ser utilizado após artigo / pronome / 

preposição – pode significar também MOTIVO – RAZÃO 

Não sei o porquê de tanta confusão. 

O estudo desse porquê é fácil. 

 

POR QUE – temos agora dois vocábulos (preposição + pronome). Deve ser 

utilizado nas seguintes situações: 

- Interrogativa indireta, no sentido de POR QUAL RAZÃO / POR QUAL 

MOTIVO. 

Não se compreendeu por que o jogador cometeu aquele pênalti.  

- quando houver o pronome relativo QUE anteposto pela preposição POR, 

equivalendo a PELO QUAL (com flexões) 

As situações por que passou o jogador foram realmente difíceis. (Pelas quais). 

 

POR QUÊ – deve ser utilizado no final das frases. 

Não sabemos por quê. 

  

2. Uso adequado do ONDE e AONDE 

ONDE – usa-se com verbos que indicam estaticidade (MORAR – RESIDIR – 

ESTUDAR – FICAR – ESTAR – PERMANECER – TRABALHAR) 

O técnico não sabe onde deve atuar o jogador em campo. 

Onde ocorreu o gol? 

A cidade onde ocorrerá o jogo é muito quente. 

 

AONDE – usa-se com verbos de movimento (CHEGAR – IR – VOLTAR – 

RETORNAR) 

Não sei aonde o técnico quer chegar com essa escalação. 

O estádio, aonde iremos, não é um dos melhores da região.  
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3. Uso correto das formas PARA EU / PARA MIM 

PARA EU – quando houver ideia de finalidade 

Esta atitude do jogador é reprovada por mim. Parece até que foi feita para eu não 

mais comentar futebol. Pelo amor de Deus! 

O ouvinte enviou aqui um recado para eu lê-lo e comentá-lo.  

 

PARA MIM – quando for complemento, pode ser deslocado sem causar qualquer 

prejuízo. 

Não é difícil para mim  fazer este comentário. (FAZER ESTE COMENTÁRIO 

NÃO É DIFÍCIL PARA MIM)  

Observação – Não há nenhum erro nesta construção. Ao pormos a frase na 

ordem, a forma PARA MIM ficou no final da frase. O que não ocorreria com a 

forma PARA EU. 

O ouvinte trouxe este livro para mim. Prometo que farei uma boa leitura.  

Parece que o comentário do técnico é direcionado para mim. Não tenho nada 

com isso. Apenas noticiei o fato.  

 

4. DEIXA EU FALAR ou DEIXE-ME FALAR 

Diante dessa situação, muito comum na prática jornalística, afirmo que a forma 

correta é DEIXE-ME FALAR. Atenhamo-nos a alguns exemplos: 

Prezado comentarista, deixe-me falar uma coisa: está tudo errado nessa 

escalação.  

Tudo bem! Diante disso, caro repórter, permita ao jogador comentar o fato. 

Deixe-o falar o que pensa. É assim que se constrói a democracia.  

 

5. HÁ ou A 

As duas forma se encontram corretas 

HÁ – deve ser utilizado para indicar tempo passado. 

Há duas semanas, a torcida, Pedro Sampaio,  espera ansiosa pela convocação 

do time.  

A – deve ser utilizado para indicar tempo futuro  

A duas semanas, o técnico apresentará a escalação do time. 

 

6. DE ENCONTRO A ou AO ENCONTRO DE 

As duas formas são corretas. 

DE ENCONTRO A – indica ideia contrária, oposição 

Na verdade, Alano Maia, minhas ideias vão de encontro ao do treinador.  

AO ENCONTRO DE – significa ser favorável, estar de acordo. 

Meu pensamento, sem dúvida algum, Jones Cavalcante, vai ao encontro das 

afirmações do treinador.  
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7. MEIO (advérbio) 

O vocábulo MEIO, quando intensificar, deverá ficar invariável, trata-se, pois, de 

um advérbio. 

Parece-me, Rochinha, que a torcida está meio apática. 

 

8. BASTANTES (o vocábulo pode vir no plural concordando com o substantivo). 

Há bastantes torcedores, Liminha, que não acreditam no seu time.  

 

PRONÚNCIAS CORRETAS DE DETERMINADOS VOCÁBULOS 

 

1. IMPROBO ou ÍMPROBO (DESONESTO) 

A pronúncia correta é ímprobo. Trata-se de um vocábulo paroxítono. 

Não se pode dizer que o presidente do clube é ímprobo.  

 

2. GRATUITO ou GRATUÍTO 

A pronúncia correta é gratuito, não existe GRATUÍTO. Não há hiato, mas 

ditongo. 

É um comentário gratuito, sem fundamento.  

 

3. INEXORÁVEL 

Algumas pessoas pronunciam dessa forma INEKSORÁVEL, som de KS. Isso é 

um erro. A pronúncia correta é com som de Z. O X tem som de Z – 

INEZORÁVEL. A escrita, claro, é com X, o qual deve ser pronunciado com som 

de Z. 

O árbitro agiu de forma inexorável diante de sua decisão.  

 

4. INTERVIU ou INTERVEIO 

Não é incomum percebemos o uso equivocado da forma verbal  

INTERVIU. O uso correto é sempre INTERVEIO. 

O capitão do time interveio na decisão do árbitro. 

 

5. INTERMEDIO ou INTERMEDEIO 

A forma correta é intermedeio, não devemos usar INTERMEDIO.  

Eu, como presidente do clube, intermedeio todo o diálogo entre o técnico e o 

jogador. 

 

6. PREMIO – PREMEIO 

Não existe a forma PREMEIO. O correto é premio. 

Premio o primeiro ouvinte que ligar para nós. 

 



5 
Português Dirigido (Escrita e Fala) 

APCDEC 
 

 

   
Curso Prof. Marcelo Braga – Língua Portuguesa – www.professormarcelobraga.com.br – (85) 3268.3694 

 

7. MANTER ou MATIVER 

As duas formas são corretas. No entanto, observa-se o uso equivocado, 

especialmente no futuro do subjuntivo. 

Se ele mantiver o jogo em campo, a partida já estará definida. (forma correta) 

Se ele manter o jogador em campo, a partida já estará definida. (forma errada) 

Para ele manter o jogador em campo, precisará fazer outras mudanças táticas. 

(forma correta) 

Para ele mantiver o jogador em campo, precisará fazer outras táticas. (forma 

errada) 

 

8. O verbo ADEQUAR 

Não se deve utilizar a forma verbal ADÉQUE, pois não existe. O ideal é substituir 

por ADAPTE.  

Espero que o jogador se adéque à filosofia do clube. (forma errada) 

Espero que o jogador se adapte à filosofia do clube. (forma correta) 

 

9. SUBSÍDIO ou SUBZÍDIO 

A escrita correta é com S e não com Z. logo a pronúncia também deve ser com S 

sem o som de Z. A letra S terá som de Z se vier entre duas vogais (ASA – MESA 

– LOUSA – PRESA...). No caso do vocábulo SUBSÍDIO, o S não se encontra 

entre duas vogais, logo a pronúncia deve ser SI e não  ZI, como alguns costumam 

pronunciar. 

 

10.  PREVILÉGIO ou PRIVILÉGIO 

A pronúncia não é PRE, mas PRI.  

É um privilégio está ao seu lado para comentarmos este grande jogo de futebol.  

 

CASOS DE CONCORDÂNCIA E DE REGÊNCIA 

 

1. Concordância com o coletivo. 

O verbo deverá ficar sempre no singular. Nunca no plural 

A maioria está ansiosa para o início do jogo, Alano.  

A galera vibra na arquibancada, Edilson Alves.  

 

2. Concordância com o SE apassivador 

Se o sujeito vier no singular, o verbo no singular. Se o sujeito vier no plural, o 

verbo no plural.  

Procurou-se o jogador por toda a sede do clube. Foi em vão.  

Trouxeram-se, para a concentração, as mulheres e os filhos. Isso é bom ou ruim, 

meu caro Alano?  
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3. Concordância com o verbo HAVER 

O verbo HAVER no sentido de EXISTIR – OCORRER – ACONTECER é 

impessoal, deve ficar no singular. 

Não houve conflitos na saída do ônibus, o qual conduziu a delegação da Seleção 

Brasileira ao estádio. (forma correta) 

Não houveram conflitos na saída do ônibus, o qual conduziu a delegação da 

Seleção Brasileira ao estádio. (forma errada) 

 

4. Concordância dos verbos EXISTIR – OCORRER – ACONTECER 

Com esses verbos, a concordância será dada consoante o sujeito. Se o sujeito vier 

no singular, o verbo deverá ficar no singular. Se o sujeito vier no plural, o verbo 

deverá ficar no plural. 

Existem muitas dúvidas quanto à escalação do time. 

Ocorreu um acidente com o jogador antes da partida. 

 

5. Concordância com UM DOS QUE 

Quando se pretende estabelecer a concordância com esta expressão, o verbo 

poderá ficar no singular ou no plural. No entanto, depende da ideia que se deseja 

passar.  

Romário foi um dos que mais contribuiu para a vitória do time (ênfase a 

Romário) 

Romário foi um dos que mais contribuíram para a vitória do time. (além de 

Romário, outros também foram importantes).  

Observação –  a forma plural é a mais adequada.  

 

6. Concordância com frações 

O verbo deverá concordar com o número da fração 

Um terço da população sobrevive com muitas dificuldades. 

Dois terços da população sobrevivem com muitas dificuldades. 

 

7. Concordância com um milhão 

Se não aparecer o substantivo no plural, o verbo ficará no singular. 

Um milhão assistiu ao espetáculo 

Se houver o substantivo no plural, a concordância poderá ser realizada com o 

numeral ou com o substantivo, podendo o verbo ficar no singular ou ir para o 

plural. 

Um milhão de pessoas participou da manifestação 

Um milhão de pessoas participaram da manifestação 
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8. Concordância com o verbo SER 

Substantivo Singular + SER + Substantivo Plural = 3ª pessoa do plural 

O problema são as questões internas.  

 

REGÊNCIA DE PRINCIPAIS VERBOS 

 

1. ADENTRAR (ADENTROU NO CAMPO ou ADENTROU O CAMPO) 

No sentido de entrar, as duas formas são, normativamente, consideradas corretas. 

O jogador adentrou o campo 

O jogador adentrou no campo 

 

2. IMPLICAR  

No sentido de ACARRETAR, não se deve fazer uso da preposição EM 

Essas mudanças implicaram prejuízos ao clube. (forma correta) 

Essas mudanças implicaram em prejuízos ao clube. (forma errada) 

 

3. VISAR e ASPIRAR 

Quando utilizados no sentido de ALMEJAR, DESEJAR, os verbos devem enviar 

a preposição A. 

O jogador visa a um contrato mais prolongado. 

O treinador aspira a um bom resultado neste campeonato.  

 

4. ASSISTIR 

No sentido de VER, PRESENCIAR, o verbo deve enviar a preposição A. No 

sentido de auxiliar, ajudar, não envia preposição alguma, pois será transitivo 

direto. 

Mais de cinquenta mil pessoas assistiram ao jogo. (VER) 

O auxiliar técnico assistiu o treinador no momento da escalação dos titulares. 

(AUXILIAR) 

 

5. PREJUDICAR e AJUDAR 

São verbos transitivos, não devem vir com a preposição A 

O árbitro prejudicou o time. (forma correta)  

O árbitro prejudicou ao time. (forma errada) 

O bandeirinha ajudou o árbitro em sua decisão (forma correta) 

O bandeirinha ajudou ao árbitro em sua decisão (forma errada) 
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6. CHEGAR 

O verbo chegar, na indicação de lugar, não envia a preposição EM, mas a 

preposição A. 

Os torcedores chegaram ao estádio mais cedo que antes. (forma correta) 

Os torcedores chegaram no estádio mais cedo que antes. (forma errada) 

 

7. PREFERIR  

Este verbo é transitivo direto e indireto. Não deve haver a presença da expressão 

DO QUE  nem dos intensificadores MAIS – MENOS.  

Prefiro o rádio do que a televisão (forma errada) 

Prefiro mais narrar que comentar (forma errada)  

Prefiro narrar do que comentar  (forma errada) 

Prefiro narrar a comentar (forma correta) 

 

8. SIMPATIZAR e ANTIPATIZAR 

Esses verbos não são pronominais e enviam a preposição COM 

Eu muito me simpatizo com esse jogador (forma errada) 

Eu muito simpatizo com esse jogador (forma correta) 

Eu já me antipatizo com esse jogador (forma errada) 

Eu já me antipatizo com esse jogador (forma correta) 

 

9. OBEDECER e DESOBEDECER  

Esses verbos são transitivos indiretos, devem apresentar a preposição A 

O jogador obedeceu à decisão do juiz. 

O técnico desobedeceu às recomendações do dirigente. 

 

10.  ACARRETAR 

Trata-se de um verbo transitivo direto, não envia a preposição EM 

Essa atitude do jogador poderá acarretar sua expulsão.  

 

EMPREGO CORRETO DE ALGUNS PRONOMES 

 

1.  Relativo CUJO (CUIUS – latim) 

QUANTO AO SEU EMPREGO 

 

a) O pronome CUJO deve vir entre dois substantivos. Com o primeiro estabelece 

relação anafórica e com o segundo estabelece a concordância nominal. 

SUBSTANTIVO + CUJ + SUBSTANTIVO 

As plantas, cujas folhas estão secas, ainda não morreram.   

Observe que o pronome CUJAS fica entre dois substantivos PLANTAS – FOLHAS 
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b) Após o pronome CUJO, não se deve usar o artigo. Isso ocorre pelo simples 

fato de o artigo se unir ao radical. CUJ+O / CUJ+A / CUJ+OS / CUJ+AS.  

As plantas, cujas folhas estão secas, ainda não morreram.   

Observe que o pronome se encontra no meio dos substantivos PLANTAS e 

FOLHAS. Com o primeiro, mantém uma relação anafórica, substitui o vocábulo 

PLANTAS na subordinada, assim ficando a frase AS FOLHAS DAS PLANTAS 

ESTÃO SECAS, e indica uma ideia de posse. Com o segundo substantivo, 

mantém a concordância nominal (número e gênero) CUJ+AS. O substantivo 

FOLHAS é feminino e está no plural, o artigo AS se unifica ao radical CUJ.  

 

c) O pronome relativo pode vir preposicionado, observe os exemplos abaixo: 

A partida de futebol para cujos comentários me prepare não foi anulada. 

(PREPARA-SE PARA) 

O estádio a cujas construções fiz referência ainda não está pronto para a 

realização do evento. (REFERÊNCIA A) 

O comentarista, com cujas ideias concordo, é muito sensato. (CONCORDO 

COM) 

O treinador, de cujas virtudes falamos, terá um grande desafio. (FALAMOS DE) 

Eis o time de futebol em cujo desempenho acredito. (ACREDITO EM) 

 

2. Os pronomes demonstrativos ESTE e ESSE 

 ESTE 

a) Como recurso coesivo 

ESTE – refere-se à ideia posterior 

A verdade é esta: a equipe está realmente empenhada. 

Neste exemplo, o pronome “esta” refere-se ao ato de a equipe estar 

empenhada.  

b) Pode fazer referência ao último termo mencionado para evitar 

ambiguidade 

É importante que a torcida compreenda o desempenho da equipe e de toda 

a comissão técnica. Esta fez de tudo para oferecer ao torcedor um time 

coeso e ciente de seus objetivos. O pronome “esta” refere-se ao termo 

“comissão técnica”.  

 

 ESSE 

a) Como recurso coesivo – refere-se à ideia anterior 

A única forma de demonstrarmos nossa gratidão aos jogadores é 

respeitando-os. Essa atitude, sim, seria louvável.   

Neste exemplo, o pronome “essa” refere-se ao ato de demonstrarmos 

nossa gratidão aos jogadores, respeitando-os.  
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3. Outros casos em que devemos utilizar o ESTE e o ESSE 

ESTE 

a) Objeto próximo ao falante 

Mostrei este cartão para o jogador 

b) Tempo presente 

Devemos utilizar este momento para elogiarmos os jogadores 

c) Lugar onde se encontra 

Este estádio possui uma estrutura espetacular 

 

ESSE 

a) Objeto distante do falante 

 Mostre esse cartão que está em seu bolso, senhor juiz.  

b) Tempo passado 

Fui o melhor ano do futebol brasileiro. E aqui, eu fiz referência a esse ano. 

c) Lugar mencionado 

Lá na cidade de Madureira, narrei uma boa partida de futebol. Essa cidade 

me traz boas lembranças.  

 

4. Os pronomes LHE(S) e O, OS, A, AS 

Atenhamo-nos para o uso correto desses pronomes 

a. O, OS, A, AS, LO, LOS, LA, LAS – esses pronomes funcionam como 

objeto direto. 

O árbitro o ajudou. (certo) 

O árbitro lhe ajudou. (errado) 

O atacante, o dirigente o prejudicou. (certo) 

O atacante, o dirigente lhe prejudicou (errado) 

Iremos auxiliá-los (certo) 

Iremos lhes auxiliar (errado) 

 

b. LHE(S) – esse pronome funciona como objeto indireto. 

O jogador o pagou com a mesma moeda. (errado) 

O jogador lhe pagou com a mesma moeda. (certo) 

Ninguém o avisou o início da partida. (errado) 

Ninguém lhe avisou o início da partida. (certo) 

Ninguém o avisou do início da partida. (certo) 

O jogador não o obedeceu. (errado) 

O jogador não lhe obedeceu. (certo) 

Os torcedores, com razão, o cobram providências. (errado) 

Os torcedores, com razão, cobram-lhe providências. (certo) 
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USO CORRETO DE ALGUMAS LOCUÇÕES E EXPRESSÕES 

 

1. À CUSTA DE ou ÀS CUSTAS DE 

Não existe a locução ÀS CUSTA DE, o correto é À CUSTA DE. 

O dirigente não vive à custa do clube. 

 

2. IR À BUSCA ou IR EM BUSCA 

A forma correta é IR À BUSCA.  

O jogador vai à busca de seus objetivos.  

 

3. ESTAR EM BUSCA DE ou ESTAR À BUSCA DE 

Neste caso, o ideal será ESTAR EM BUSCA DE 

O time está em busca do resultado 

 

4. À MEDIDA QUE / NA MEDIDA EM QUE 

As duas formas estão corretas, no entanto são ideias distintas 

À MEDIDA QUE – traduz ideia de proporção 

O incentivo da torcida vem à medida que o time se dedica. 

NA MEDIDA EM QUE – traduz ideia de causa 

Na medida em que time se encontrava desfalcado, a derrota foi-lhe inevitável.  

 

5. À ESPERA DE ou NA ESPERA DE 

A locução correta é À ESPERA DE 

Os jogadores estão à espera da decisão do treinador. 

Os jogadores estão na espera da decisão do treinador. (errado) 

 

6. PERDEU DO ou PEDEU PARA 

Consoante alguns normativos, as duas formas são acatadas. Há ainda a 

possibilidade para preposição POR quando se apresenta o resultado. 

O Chile perdeu para o Brasil por 2 a 1. 

O Chile perdeu do Brasil por 2 a 1.  

Observação – Para nós, o uso mais adequado é PERDEU PARA.  

 

7. PISAR ALGO ou PISAR EM ALGO 

Na verdade, o correto, conforme a regência do verbo, é PISAR ALGO. 

Ao pisar o gramado do estádio, os jogadores se mostraram confiantes.  

 

8. DEVIDO AO ou DEVIDO O 

O uso correto é devido AO 

Devido ao grande congestionamento, a partida não se iniciou.  
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9. EM QUE PESE / EM QUE PESEM 

Ao se fazer uso dessa expressão, é essencial observar a concordância para que a 

flexão seja realizada de forma satisfatória.  

Em que pesem as decisões do presidente do clube, acredito que seus argumentos 

devem ser ponderados.  

Em que pese seu argumento, mantenho o meu posicionamento.  

 

10. EM VEZ DE / AO INVÉS DE 

As duas formas estão corretas, no entanto apresentam sentidos distintos. 

EM VEZ DE – deve ser utilizado na indicação de NO LUGAR DE  

Em vez de vir para o campo com todos os titulares, manteve apenas quatro.  

AO INVÉS DE – indica oposição 

Ao invés de instigar seus jogadores para a vitória, incentivou-os à derrota.  

 

CONJUGAÇÃO CORRETA DE ALGUNS VERBOS 

 

DISTINGUIR – Não se deve pronunciar o U, não há trema, nem nunca houve. 

Temos, na verdade, um dígrafo.  

 

AGUAR – Não de deve pronunciar EU AGUO, mas EU ÁGUO. No modo 

subjuntivo QUE EU ÁGUE. Verifique a conjugação no subjuntivo: 

QUE EU ÁGUE 

QUE TU ÁGUES 

QUE ELE ÁGUE 

QUE NÓS AGUEMOS 

QUE VÓS AGUEIS 

QUE ELES ÁGUEM 

 

COMPETIR – Não se deve pronunciar EU COMPETO, mas EU COMPITO. 

 

FERIR – Não se deve pronunciar EU FERO, mas eu FIRO. 

 

ADERIR – Não existe a forma EU ADERO, mas EU ADIRO.  

 

ADEQUAR – Não se deve conjugar a forma QUE ELE SE ADÉQUE. Trata-se 

de um verbo defectivo. O ideal é substituí-lo por QUE ELE SE ADAPTE.  

 

IMPUGNAR – Não se deve pronunciar e conjugar a forma ELE IMPUGUINA. 

A forma correta, tanto escrita quanto pronúncia, é ELE IMPUGNA.  
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DIGNAR-SE – Não se deve conjugar nem pronunciar EU ME INDIGUINO, mas 

EU ME INDIGNO.  

 

RESIGNAR-SE – Não se deve conjugar nem pronunciar EU ME RESIGUINO, 

mas EU ME RESIGNO.  

 

INTERVIR – Não se deve pronunciar nem se conjugar ELE INTERVIU, mas 

ELE INTERVEIO. 

 

PREVER – Não se deve pronunciar nem conjugar ELE PREVEU, mas ELE 

PREVIU. 

 

VER – Atenha-se à conjugação no futuro do subjuntivo – não se deve pronunciar 

ou conjugar QUANDO EU VER, mas QUANDO EU VIR.  

 

PREMIAR – Não se deve pronunciar nem conjugar EU PREMEIO, mas EU 

PREMIO. 

 

REMEDIAR – Não se deve pronunciar nem conjugar EU REMEDIO, mas EU 

REMEDEIO. 

 

MANTER – Não se deve pronunciar nem conjugar ELE MANTEU, mas ELE 

MANTEVE.  

 

AVERIGUAR – Não se deve pronunciar nem conjugar QUE ELE AVERÍGUE, 

mas QUE ELE AVERIGUE (lê-se o U como tônico) 

 

DESPEDIR – Não se deve pronunciar nem conjugar EU DISPEÇO, mas EU 

DESPEÇO.  

 

ENTREVER – Não se deve pronunciar nem conjugar ENTREVEU, mas  

ENTREVIU.   

 

ENTRETER – Não se deve pronunciar nem conjugar ELE ENTRETEU, mas 

ELE ENTRETEVE.  

 

DISPOR – Não se deve pronunciar nem conjugar QUANDO ELE DISPOR, mas 

QUANDO ELE DISPUSER.  

 

CABER – Não se deve pronunciar nem conjugar EU CABO, mas EU CAIBO.  
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PLURAL DE ALGUNS VOCÁBULOS 

 

CIDADE-SEDE – A forma correta do plural é CIDADES-SEDE. Apenas o 

primeiro elemento  se flexiona. 

Prezado Edilson, as cidades-sede estão quase todas prontas para o maior evento 

esportivo do Planeta.  

 

HOMEM-BOMBA – A forma correta do plural é HOMENS-BOMBA. Apenas o 

primeiro elemento se flexiona. 

Torçamos, Pedro Sampaio e Jones Cavalcante, para que não surjam homens-

bomba neste país.  

 

ESCOLA-PADRÃO – A forma correta do plural é ESCOLAS-PADRÃO. 

Apenas o primeiro se flexiona. 

As escolas-padrão de futebol no Brasil, amigo Edilson, estão escassas.  

 

MATÉRIA-PRIMA – A forma correta do plural é MATÉRIAS-PRIMAS. Os 

dois vocábulos se flexionam. 

Que as nossas matérias-primas permaneçam sendo as melhores do mundo, amigo 

Alano.  

 

BEL-PRAZER – A forma correta do plural é BEL-PRAZERES. Apenas o 

segundo elemento se flexiona. 

Lima Filho, os nossos bel-prazeres não devem ser extintos. 

 

ALTO-FALANTE – A forma correta do plural é ALTO-FALANTES. Apenas o 

segundo elemento se flexiona.  

Prezado Edson, estes alto-falantes atrapalham a nossa transmissão.  

 

PRIMEIRA-DAMA – A forma correta do plural é PRIMEIRAS-DAMAS. Os 

dois elementos se flexionam. 

As primeiras-damas do Piauí e do Maranhão encontram-se no estádio, honroso 

decano.  

  

COMPREENDENDO A CRASE 

USO CORRETO DA CRASE 

 

1. Antes de palavras femininas 

Refiro-me, amigo Eufrásio, à Arena Castelão.  
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2. Os pronomes AQUELE, AQUELA e AQUILO poderão receber o acento 

indicativo de crase, quando o verbo ou nome enviar a preposição A.  

A+AQUELE = ÀQUELE 

A+AQUELA = ÀQUELA 

A+AQUILO = ÀQUILO 

Não faz referência àquele jogador, mas a este.  

1. Antes da palavra CASA quando vier determinada 

Dirigir-me-ei à casa amarela.  

2. Em topônimos quando exigem o artigo feminino 

Irei, Edilson, após a Copa, à Itália para narrar um grande espetáculo de 

futebol. 

3. Em locuções adverbiais 

A seleção, às pressas, chegou ao estádio.  

4. Em locuções prepositivas 

Não se deve vive à custa do passado, amigo cronista. 

5. Em locuções conjuntivas 

À proporção que narro a partida, comento todos os lances.  

6. Antes dos relativos QUE e QUAL 

Esta partida, amigo Jones, está idêntica à que narramos ontem.  

A partida à qual me refiro não me causou empolgação alguma.  

 

NÃO SE DEVE USAR A CRASE 

 

1. Antes de palavras masculinas 

Os torcedores vêm a pé ao estádio.  

 

2. Antes de verbos 

A partir de hoje, não mais tenho nada a declarar. 

 

3. Antes dos pronomes 

a) Oblíquos 

Não fiz referência a ela.  

b) Tratamentos 

Tenho muito respeito a Vossa Excelência. 

c) Indefinidos  

Fiz alusões a todas as copas passadas. 

d) Demonstrativos  

Sou útil a essa emissora.  

e) Relativos QUEM e CUJO 

Eis o jogador a quem me referi. 

O jogador a cuja jogada aludi não se encontra em campo.  
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USO FACULTADO 

 

1. Antes de nome próprio feminino 

Disse a Clarisse que ela deveria assistir ao jogo. 

2. Antes de possessivo feminino 

Referiu-se a sua condição física. 

3. Após a preposição até 

Devemos ir até a sede. 

 

COLOCAÇÃO PRONOMINAL 

 

1. O pronome deverá vir antes da forma verbal quando se inicia com atrativos ou 

com qualquer outro vocábulo (substantivo – pronome substantivado) 

Não me diga que se encontra desfalcada a nossa seleção.  

Ela se dispôs a patrocinar a seleção. (não atrativo) 

A seleção nos deixa emocionados. (não atrativo) 

A seleção deixa-nos emocionados. (forma também correta) 

 

2. O pronome deverá vir no meio da conjugação verbal quando o verbo vir no futuro 

do presente ou do pretérito 

Far-me-ei presente ao estádio, nobre Edilson. 

Dir-te-ia que a seleção está muito bem preparada, amigo Alano. 

 

3. O pronome deverá vir após a forma verbal quando se iniciamos frases com verbos. 

Diga-me onde houve gol, Jones Cavalcante. 

Solicitou-nos uma boa documentação.   

 

USO INDEVIDO DA COLOCAÇÃO PRONOMINAL 

 

1. Iniciando frase com pronome 

Me diga o técnico passou para os jogadores. 

 

2. Pronome ligado a forma verbal no particípio 

Tinha permitido-me comentar a partida.  

 

3. Pronome após a forma verbal no futuro 

Diria-me o velho amigo Paulo Mendes: tudo acontece com o Botafogo. 
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ESTUDO DA VÍRGULA 

USO CORRETO DA VÍRGULA 

 

1. Intercalações e explicações 

a) Os times, mesmo desfalcados, entram em campo confiantes.  

b) A Copa do Mundo, maior evento futebolístico, deixará um grande legado para 

o Brasil.  

 

2. Ao iniciar com preposição, após o termo, deve-se virgular 

a) Após o jogo, o treinador deu uma entrevista bem veemente. 

b) Em se tratando de clássico, prefiro, Alano, não opinar.  

c) Com o apoio da torcida, Pedro Sampaio, o time entrar em campo com muita 

determinação.  

d) Depois do espetáculo futebolístico, caro Edilson Alves, só nos resta confiar 

mais na nossa seleção.  

 

3. Ao iniciar com conjunções 

a) Como a seleção está bem preparada, tenho a ciência de que chegará à final.  

b) Se a torcida confia em sua seleção, não tenho dúvidas de que, no campo, dará 

resposta ao torcedor.  

c) Para que cheguemos à final, Jones Cavalcante, torna-se essencial que a 

seleção apresente um melhor futebol.  

 

4. Em omissão de verbo 

a) Eu acredito na vitória da seleção; você, na Espanha.  

 

5. Antes orações coordenadas adversativas, explicativas e conclusivas 

a) A torcida está muito animada, mas os jogadores parecem entristecidos, nobre 

Lima Filho.  

b) O time está confiante, pois encontrou em campo com muita disposição.  

c) A seleção está muito bem preparada, portanto será a campeão.  

 

NÃO SE DEVE USAR A VÍRGULA 

 

1. Para separar sujeito de verbo 

 

2. Para separar verbo do complemento 

 

3. Para separar complemento de nome 

 

4. Usar apenas uma vírgula em intercalação 
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VERIFIQUE OS ERROS DE VÍRGULA ABAIXO 

 

1) Para separar sujeito de verbo 

Todos os nossos ouvintes, têm a certeza de que estamos apenas expondo a verdade dos 

fatos. Nada mais que isso.  

Todos os nossos ouvintes têm a certeza de que estamos apenas expondo a verdade dos 

fatos. Nada mais que isso. (forma correta) 

 

2) Para separar verbo do complemento 

Sabe-se que, a vitória do time depende da dedicação dos jogadores. 

Sabe-se que a vitória do time depende da dedicação dos jogadores. (forma correta) 

 

3) Para separar complemento de nome 

É importante termos a certeza de que, estamos confiantes na seleção.  

É importante termos a certeza de que estamos confiantes na seleção. (forma correta) 

 

4) Usar apenas uma vírgula em intercalação 

Todos os nossos ouvintes, sem exceção podem entrar em contato conosco.  

Todos os ouvintes, sem exceção, podem entrar em contato conosco. (forma correta). 
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CRÍTICAS E/OU SUGESTÕES 

 

“Sua colaboração irá enriquecer a próxima edição deste livro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação (opcional): 

Contato (opcional): 
Destaque este folha na linha vertical pontilhada e entregue na sede da APCDEC ou se 

preferir envie-nos um e-mail para apcdec@gmail.com 

 

CURSOS JÁ REALIZADOS PELA APCDEC 
(Período de 2009 a 2014) 

LÍGUA PORTUGUESA – MODULOS 01 A 04 (Prof. Marcelo Braga) 

LÍGUA INGLESA – MODULOS 01 A 05 (Profª. Virginia Neves) 

JORNALISMO ESPORTIVO (Prof. Lauriberto Braga) 

MARKETING ESPORTIVO (Prof. Gualber Calado) 

VENDAS E MÍDIAS SOCIAIS (Prof. Gualber Calado) 

INCLUSÃO DIGITAL (Prof. Gualber Calado) 


