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Substantivo 
Quando equivale a alguma coisa. Nesse caso, virá 

sempre determinada e acentuada por se tratar de 

monossílabo tônico terminado em e. 

 

• Esse perfume tem um quê de enjoativo.  

• Ele tem certo quê misterioso.  

• Nos dicionários, o quê vem depois do pê e 

antes do erre.  



Preposição 

Quando vem ligando dois verbos de uma locução 

verbal. Equivalerá a de.  
Quando é preposição, a palavra que não exerce função sintática:  

 

Tenho que sair mais cedo. 

(= Tenho de sair mais cedo.)  

Ela tem que dar uma resposta até amanhã. 

(= Ela tem de dar uma resposta até amanhã.)  

 



Interjeição 

• Quando exprime espanto, admiração, surpresa. 

• Será acentuada e seguida de ponto de exclamação. 

• Usa-se também a variação o quê!. 

 

• Quê! Você ainda não resolveu os exercícios? 

• O quê! Você por aqui? 

 



Partícula expletiva ou de realce 

• Quando pode ser retirada da frase, sem prejuízo algum 

ao sentido. 

• Não exerce função sintática alguma. 

• Aparece também na expressão é que. 

 

Quase que não consigo terminar o trabalho. 

(=Quase não consigo terminar o trabalho.) 

Eles é que conseguiram terminar o trabalho. 

(=Eles conseguiram terminar o trabalho.) 

 



Advérbio 

• Quando modifica um adjetivo ou um advérbio. 

• Equivalerá a quão. 

 

Que lindas são aquelas crianças! 

Que longe é aquela cidade! 

 



Pronome 

• Pronome relativo 

 Equivale a o qual e flexões. 

 

Não encontramos as pessoas que saíram. 

Este é o caminho que procurávamos. 



Pronome 

• Pronome indefinido adjetivo: 

 Determina um substantivo. 

  

Que vida é essa? 

Que livros você comprou! 



Pronome 

• Pronome indefinido substantivo: 

   

Que aconteceu com você? 

Você precisa de quê? 



Conjunção 

• Relaciona entre si duas orações. 

   

Todos aguardavam que ele refizesse os cálculos. 

É importante que todos falem. 

Venha logo, que é tarde. 

Falou tanto que ficou rouco. 

Faz dez anos que partimos dali. 

Estou bem mais calmo que ontem. 

Fiz-lhe sinal que se calasse. 


