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A fim de / afim A par / ao par

Acerca de / cerca de / Há 
cerca de / a cerca de

Ao invés de / em vez de

Ao encontro / de 
encontro

Cessão / sessão / seção

demais / de mais Há / a

Mas / mais Mau / mal



A FIM DE / AFIM

A fim de é uma locução prepositiva que indica 
finalidade; equivale a “para”:

Ele saiu cedo a fim de chegar a tempo.

Afim é adjetivo e significa “semelhante”, “que 
apresenta afinidade”, “que tem parentesco não 

sanguíneo”:

O genro é um parente afim.
Tratava-se de ideias afins.



A PAR / AO PAR

A par significa “ciente de”, “informado de”:

Fez pesquisa em várias fontes e estava a par do que 
ocorria.

Ao par é usado para indicar que a cotação de algo se 
iguala ao valor nominal ou oficial:

Houve uma forte desvalorização do dólar, o que o 
deixou ao par do real.



Acerca de / cerca de / há cerca de / 
a cerca de

Acerca de é uma locução prepositiva, equivale a “a respeito de”, “relativamente a”, 
“quanto a”:

Discutimos acerca de uma melhor saída para o caso.

Cerca de é uma expressão que significa “aproximadamente”:

Cerca de setenta mil veículos deixaram a capital no feriado prolongado.

Há cerca de é uma expressão formada por cerca de, que indica quantidade aproximada, 
precedida do verbo haver, que indica tempo transcorrido:

Há cerca de uns quinze dias, discutíamos uma saída para o caso.

A cerca de é a expressão cerca de (aproximadamente) precedida da preposição a:

Falaram a cerca de setenta pessoas.



Ao encontro / de encontro

Ao encontro (rege a preposição de) significa “a favor 
de”, “na direção de”:

Essas atitudes vão ao encontro do que eles pregam.
Ao desembarcar, Filomena foi ao encontro do noivo.

De encontro (rege a preposição a) significa “contra”, 
“em choque com”:

Sua atitude veio de encontro ao que eu esperava.
As ideias dela vêm de encontro às minhas.



Ao invés de / em vez de

Ao invés de significa “ao contrário de”:

Ao invés do que previu a meteorologia, choveu 
muito ontem.

Em vez de significa “no lugar de”:

Em vez de jogar tênis, preferimos ir ao cinema.



Cessão / sessão / seção

Cessão provém do latim cessio, onis, do verbo cedere (ceder em português); portanto, 
cessão é o ato de ceder, de dar:

Ele fez a cessão dos seus direitos autorais.
A cessão do terreno para a construção da creche agradou a todos os moradores.

Sessão provém do latim sessio, forma do verbo sedere (sentar-se, assentar-se). Em 
português, designa o intervalo de tempo que dura uma reunião, uma assembleia, uma 

programação, um trabalho:

Assistimos a uma sessão de cinema.
Os deputados reuniram-se em sessão extraordinária.

Seção provém do latim sectio, onis, que tem por radical sectus, particípio do verbo 
secare, que significa cortar. Em português, é um substantivo que designa o resultado de 

um corte, uma subdivisão, uma fatia, uma parte de um todo:

Lemos a notícia na seção de esportes.
Vimos as bolas na seção de brinquedos.



Demais / de mais

Demais:
a) É  advérbio de intensidade; equivale a “muito”, “em excesso”:

Elas falam demais.

b) também pode ser usado como substantivo (virá precedido de artigo, 
ou outro determinante), significando “os restantes”:

Escalaram onze atletas para jogar, os demais ficaram no banco.

De mais é locução prepositiva; possui sentido oposto a “de menos”:

Não haviam feito nada de mais.



Há / a

Na indicação de tempo, emprega-se:

a) há: para indicar tempo transcorrido (equivale a “faz”):
Há dois meses que ele não aparece.

Ele estuda essa matéria há dois anos.

b) a: para indicar tempo futuro:

Daqui a dois meses ele aparecerá.
Ele deverá voltar daqui a três meses.

Na linguagem forma, exige-se a correlação temporal do há.

Há vários meses que ele repete a mesma coisa.
Havia vários meses que ele repetia a mesma coisa.



Mas / mais

Mas é conjunção coordenativa adversativa; equivale a “contudo”, 
“todavia”, “entretanto”:

Ela estudou muito, mas não conseguiu boa nota.
O time terminou o campeonato sem derrota, mas não foi o campeão.

Mais é pronome ou advérbio de intensidade. Tem por antônimo 
“menos”:

Ele leu mais livros este ano que no ano anterior. (pronome indefinido)
Ela era a aluna mais simpática da classe. (advérbio de intensidade)

Existe também a forma más. Trata-se do plural do adjetivo “má”:

Eram pessoas extremamente más.



Mau / mal

Mau é sempre adjetivo (seu antônimo é “bom”); refere-se, pois, a um substantivo:

Escolheu um mau momento para sair.
Era um mau aluno.

Mal pode ser:
a) advérbio de modo (antônimo de “bem”):
Ele se comportou mal.
Seu argumento está mal estruturado.

b) Conjunção temporal (equivale a “assim que”):
Mal chegou, saiu.

c) Substantivo ( quando precedido de artigo ou de outro determinante):

“Se o bem e o mal existem
Você pode escolher
É preciso saber viver” (Roberto Carlos e Erasmo Carlos)



Nenhum / nem um

Nenhum é pronome indefinido; opõe-se a “algum”. 
Geralmente antecede um substantivo:

Nenhum cantor canta como ele.

Nem um equivale a “nem um só”, “nem um sequer”. 
Nessa expressão o um é um numeral, opõe-se a 
dois, três etc.:

Nem um dia inteiro foi suficiente para acabar a obra.



Onde / aonde / donde
Emprega-se aonde com os verbos que dão ideia de movimento. Equivale sempre a “para onde”:
Aonde você vai?
Aonde nos leva com tal rapidez?
“Todo artista tem de ir aonde o povo está” (Milton Nascimento e Fernando Brant)

Naturalmente, com os verbos que não dão ideia de movimento emprega-se onde:

Onde estão os livros?
Não sei onde te encontrar.

Donde é a contração de preposição de com a palavra onde. Significa “lugar de que”:

Donde você vem?
Donde provêm essas mercadorias?

Não é obrigatória a contração da preposição de com a palavra onde, ou seja, você também pode dizer:

De onde você vem?
De onde provêm essas mercadorias?



Por que / por quê / porque / porquê
Lembre-se, inicialmente, de que em final de frase a palavra que deve 
ser sempre acentuada, por se tratar de um monossílabo tônico 
terminado em e:

Você vive de quê? Ela pensa em quê?

1 – Escreve-se por que ( separado e sem acento):

a) quando equivale a “pelo qual” e flexões:

Este é o caminho por que passo todos os dias.
Aquele é o livro por que Paulo se interessou.

Nesse caso, trata-se do pronome relativo que precedido da preposição 
por.



b) quando depois dele vier escrita ou 
subentendida a palavra "razão". Se ocorrer no 

final da frase, deverá ser acentuado: 

Por que ele faltou à reunião?

Por que razão você não compareceu? 

Você não compareceu por quê?

"Por que parou, parou por quê?" [Moraes Moreira] 

Não sabemos por que ele faltou. 

Nesse caso, trata-se do pronome interrogativo 
que precedido da preposição por. 



c) quando equivaler a por isto: 

Estamos ansiosos por que começaram as aulas. 

Nesse caso, temos a preposição por seguida da 
conjunção integrante que. 



2 - Escreve-se porque (junto e sem acento) 
quando se trata de uma conjunção explicativa ou 

causal. 
Geralmente equivale a "pois": 

Tirou boa nota porque estudou bastante. 
Não compareceu porque estava doente. 

Não saia agora porque está chovendo muito. 



3 - Escreve-se porquê (junto e com acento) 
quando se tratar de um substantivo. Nesse caso, 

virá precedido de 

artigo ou outra palavra determinante:

Nem o governo sabe o porquê daquela medida. 

Não compreendemos o porquê da briga.



Senão / se não
Senão é conjunção alternativa (equivalendo a "do contrário", "de outro 

modo") ou adversativa (equivalendo a "mas", "mas sim", "porém"). Também 
funciona como preposição, equivalendo a "exceto" "a não ser": 

Devemos entregar o trabalho no prazo, senão o contrato será cancelado. 
"Era a flor, e não já da escola, senão de toda a cidade". [Machado de Assis] 

A quem, senão a ele, devo fazer referência? 

Senão também pode ser classificado como substantivo, significando "mácula", 
"defeito". Nesse caso, virá precedido de artigo ou outro determinante: 

Marina só tem um senão. 

Se não é conjunção condicional ou integrante se seguida de não, advérbio de 
negação: 

Se não chover, iremos acampar. Perguntei se não estavam atrasadas.
(conjunção condicional se + não) (conjunção integrante se + não) 



Sobretudo / sobre tudo
Sobretudo pode ser advérbio, significando 

"especialmente", "principalmente", ou substantivo 
(casaco grande e pesado):

Fiz a tarefa da maneira que recomendaram, 
sobretudo porque era o jeito mais simples. 

Como estava muito frio, para sair à rua vestiu um 
sobretudo. 

Sobre tudo significa "a respeito de tudo". 

Na reunião falaram sobre tudo. 



Tampouco / tão pouco
Tampouco é advérbio; significa "também não", 

"muito menos":

Ele não tinha interesse no assunto, tampouco eu. 

Tão pouco é expressão formada pelo advérbio de 
intensidade tão que modifica o advérbio ou o 

pronome indefinido pouco:

Ele ganha tão pouco que mal consegue sustentar 
a família.


