Por que parou? Parou por quê? Por que, por quê, porque, porquê...
Por que apresenta dois sentidos:
Por que ......?
Usa- se essa grafia no início de uma frase interrogativa.
Por que você não terminou seu trabalho ontem?
Por que = “Por qual motivo”.
... por quê .;?!
Coloca- se o acento quando a palavra está perto de um ponto qualquer, por se tornar
tônica. Também podemos “traduzi- la” por “... por qual motivo” , como o caso
anterior.
... por que ...
Recuso- me a explicitar o motivo por que não terminei o trabalho.
Veja que ele pode ser “traduzido” por “pelo qual”.
Porque
Tem valor explicativo, pode ser “traduzido” por “pois” e pode ocorrer no início ou no
meio da frase:
Porque eu estava extremamente ocupada.
Eu não terminei o trabalho, porque estava muito ocupada.
Mas atenção:
Por que você desistiu na última hora? É porque sentiu falta de apoio dos demais?
Perceba que neste exemplo o “ É ” substitui a expressão “você desistiu na última
hora”e o porque tem valor de pois / uma vez que.
Porquê
Por ser um substantivo, vem sempre precedido pelo artigo definido o ou por algum
pronome. O (Este, Seu, Aquele) porquê é de fácil entendimento.
Ele pode ser “traduzido” por “o motivo”.
Pense rápido!!!
Precisado ou preciso?
Pagado ou pago?
Imprimido ou impresso?
“Ponhado” ou posto?
Os verbos que apresentam mais de uma forma para a flexão do particípio são
chamados de abundantes .

1ª Dica - Há formas regulares , terminadas em –ado ou – ido, e as irregulares ,
geralmente mais curtas.
Particípio regular:
aceitado prendido extinguido
Particípio irregular:
aceito preso extinto
2ª Dica - Como usar as diferentes formas
Particípios regulares : são usados normalmente com os auxiliares ter e haver
Ter / haver aceitado - Ter / haver extinguido
Particípios irregulares : são usados normalmente com os auxiliares ser e estar .
Ser / estar extinto - Ser / estar aceito
Observações importantes :
Ganhar , gastar e pagar : As formas irregulares podem ser usadas com os
auxiliares ser , estar , ter e haver ; as formas regulares somente com ter e haver
Ter / haver / estar ganho, gasto, pago
Ter / haver ganhado, gastado, pagado
Pegar e chegar : O correto é usar pegado e chegado. Portanto, não use chego e
pego!
Abrir, cobrir, escrever e derivados: Só apresentam as formas irregulares: aberto,
reaberto, entreaberto; coberto, recoberto, encoberto, descoberto; escrito, reescrito,
subscrito.
Corrigir: Existe corrigido e correto, mas eles têm sentidos diferentes, não são
sinônimos.
Exercício corrigido / conduta correta .
Completar não é abundante; portanto, usa- se o particípio completado , tanto na voz
ativa quanto na voz passiva.
Tinha completado cinco anos de trabalho naquele dia.
O dinheiro para a compra do computador foi completado por mim.
O verbo imprimir , no sentido de produzir movimento, não é abundante.
O motorista havia imprimido grande velocidade ao veículo.
Foi imprimida grande velocidade ao veículo.

