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Ortografia - S, SS, Ç e Z 

Ex.: Conceder>>Concessão 
CEDER>> CESSÃO 

Ex.: Regredir>> Regressão 
GRED >> GRESSÃO 

Ex.: Permitir>> Permissão 
Verbos>> 
Substantivos 

Ex.: Compreender>> Compreensão EN DER>> EN SÃO

1 Surdo > surdez t 

Gentil > gentileza I 

�Atraso > Atrasar�
(f) Hipnose, batismo, 
'y""' slntese, catequese

Aval > Avalizar 

EZ e EZA: 
I adjetivos >>
substantivos 

Original COM 
S >> ISAR 

Original 
SEM S >> 
IIZAR 

ISAR
IZAR 

s 
ss 

ç 

Femininos final 
ESA ou ISA 

Barão > baronesa 

Profeta > profetisa 

Origem, naturalidad�, 
posição social - fim ES 

Burguês 

Javanês 

Pequinês 

PÔR 
QUERER 

Eu pus; ele pôs; nós pusemos 

Eu quis; ele quis; nós quisemos 

Sufixos 
OSO/OSA/OSE 

Depois de ditongos 

Grandioso; precioso 

Fogosa; maravilhosa 

Psicose, hematose

Coisa; maisena 

Sousa; Neusa 

J Eleição�Depois de ditongos 1 

Deriva palavra com 
T no radical 

Cantar >> Canção 

Optar>> Opção 
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Ortografia - G/J e X/CH 

Caixa; trouxe; e111caixar; frouxo 

(p Recauchutar e derivados Depois de ditongo 

Enxada; enxaqueca.enxugar 

, Encher; enchente (cheio) Palavras 
Encharcar (charco) (p primitivas

comCH 

Mexerica;�xilhão; mexicano 

Depois da 
inicial EN 

j cp Mecha (cabelo)r Depois da inicial ME

Ortografia 

X 

CH 

Final 

Passagem; ferrugem 
AGEM � (p Pajem; lambujem �

EGE; IGEM; OGE; UGEM 

Agiota 
(A,E,1,0,U)+GIO Colég_!Q_ 

Litígio 

Agente; ágil; agir 

Herege 
Lambugem 

Depois inicial "A" 

Verbos terminados em JAR 
Bocejar; viajar; despejar 
Arranjar; sujar; esbanjar 

Sar'a > sarjeta; vare·o > varejista 

Primitivas com J (p Anjo > angélico

Origem 

Jibóia 

�Tupi-guarani �po

Africana ou árabe Caçanje 

�Popular! Canjica 
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Emprego de palavras 

Parte, divisão, repartição 
Ex.: Trabalho na seção de Seção: 
pessoal, ele na seção de esporte. J divisão 

F>eríodo, tempo de duração. 
Ex.: Ela tem uma Sessão: 
sessão de terapia hoje. reunião 

Ex.: Fiz a cessão de meus 
direitos autorais. ���������� Cessão: ato

de ceder 

'# Menos 
Ex.: Quero mais/ 

"Porém" 
Ex.: Eu fui, mas cheguei atrasada. Mas 

�-1 
-��Ex.: Ele andava em más companhias ; 

Emprego das 
Palavras 

'Mau 

Mal 

Acerca de 
"A respeito de" 

Ex.: Conversaram acerca de política. 

A cerca de 
"Aproximadamente" 

Ex.: Estávamos a cerca de 1 Om de distância 

Existir 

1 "Há aproximadamen}?) 

Há cerca de 
Ex.: Há cerca de mil pessoal no local. 

Tempo de corrido 
Ex.: Saíram há cerca de duas horas. 

Tampouco 
�"Também" j
, Ex.: Não canta, tampouco faz poesia. 

Tão pouco 
�"Muito pouco" j 

Ex.: Ele comeu tão pouco. 

;,! Bom 
, Ex.: Que ma,LJ {bom) gosto! 

;t Bem 

Ex.: Esse dinheiro foi bem mal (bem) aplicado 
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Hífen - 01· Usa-se Hífen 

Açu, guaçu e mirim. 
Ex: amoré-guaçu, l 
anajá-mirim, capim-açu. 

Anti-imperialista 
J

Anti-inflamatório 

Sufixos de origem 
tupi-guarani 

Contra-atacar 
Micro-ondas 
Micro-ônibus 
Semi-interno 

Prefixo terminado em 
5la vogal + palavra iniciada

pela mesma vogal 

Hiper-requintado 
Inter-racial 

Inter-regional 
S 

. t Ex.:uper-rac1s a ----
Super-reacionário 

Super-resistente 
Super-romântico 

Nos demais casos 
J não se usa o hífen 

Atualizado pela Reforma Ortográfica/2009 

Prefixo termina por 
consoante+ 2o. 
elemento inicia pela 
mesma consoante 

Usa-se 

hífen 

' 

Aquém, Além, Recém, Sem 

Ex 

Sempre 

Pró, Pré, Pós 

Soto 

Vice 

2o. elemento 

iniciado por H

( Anti-higiênico 
Ex.: 

S h ---- uper- amem 
l Sobre-humano
Exceção: 
Subumano 

2o. elemento inicia por 

AEIOU 
M 
N Circum 
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Hífen - 02· Não se usa Hífen 

Girassol 
Madressilva 

Mandachuva 

Paraquedas 
Paraquedista 

Pontapé 

Palavras que perderam 
a noção de composição 

Fim de semana, 
Café com leite �

Pão de mel�
Agua-de-colônia 

Arco-da-velha 
Cor-de-rosa 

Mais-que-perfeito 
Pé-de-meia 

Ao-deus-dará 
À queima-roupa 

Exceções 

Atualizado pela Reforma Ortográfica/2009 

Substantivos/ 
adjetivos 
compostos 

® 

Prefixo termina 
por consoante 

Não se usa 

hífen 

ghjl 
+ consoante
diferente

Hiperativo 
Interestadual 
Interestelar 

Superamigo 
Superaquecimento 
Supereconômico 

Superexigente 
Superinteressante 

Intermunicipal 

Supersônico 
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Hífen - 03· Não se usa Hífen · Prefixos terminados em vogal 

Anteprojeto 
I Autopeça 

Coprodução 
Geopolítica 

Microcomputador 
Semicirculo 

Seminovo 
Ultramoderno 

(í"i'V'í'i\ Duplicam-se
\::::.A::::) essas letras

Antirrugas 
Antissocial 

Biorritmo 
Contrassenso 
Microssistema 

Minissaia 
Semirreta 
Ultrassom,; 

+ consoante
diferente de

l\ s 
ou 

=1'S 
+ consoante

l\ s 
ou 

Atualizado pela Reforma Ortográfica/2009 

Prefixo termina em 
vogal 

[Não se usa hífen] J 
Prefixo co 

aglutina-se com o 
segundo elemento 

Agroindustrial 
Anteontem 
Antiaéreo 
Autoescola 
Autoestrada 
Coautor 
Coedição 

t 
Extraescolar 
Infraestrutura 
Plurianual 

'Semiaberto 

Mesmo quando este 

se inicia por o 

Coobrigar 

Coobrigação 

Coordenar 
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Emprego de palavras: Porquê/Porque/Por que/Por quê 

(f) 
W 

Fim de frases

Nem você sabe por quê • 'I 

Não foi por quê !j) 

Claro que eu sei por quê J

Antes de 
pontuação 

"O motivo" Substantivo

Pode ir para o plural 

Artigo definido (o, os) 

Não sei o porquê da reunião.

Pronome adj. 
(meu, seu ... ) 

Eu tenho os meus porquês

Numerais 

Existem quatro porquês.

Depois de 

Por quê 

Por que 

Porquê 

Porquê 

Porque 

Por qual razão 

� Sinônimo

Local da frase 

Por que (razão você faltou ontem?
Pergunto-me por que (razão) ele faltou.

Uso Perguntas 

Sinônimo

Respostas 

Afirmações 

Valeu a pena tudo por que passamos.
Você não sabe por que isso aconteceu.

Pois 

Uma vez que 

Causa 

Ex.: Estuda, porque (=pois)
a prova será difícil.

'1 
1 

L Explicação r��-

Não vim trabalhar porque estava doente
Por que você não atendeu?
Porque estava ocupado 
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Plural dos compostos 

Pai-nosso - pais-nossos ou pai-nossos 
' Padre-nosso - adres-nossos ou adre-nossos 

Terra-nova - terras-novas ou terra-novas 
Salvo-conduto - salvos-condutos ou salvo-condutos 

Xeque-mate - xeques-mates ou xeques-mate 
Guarda-marinha - uardas-marinhas ou uardas-marinha 

Ex.: O cola-tudo - os cola-tudo-Quando_há v�_rbo mais
palavra invanavel. 

Ex.: o perde-ganha - os perde-ganha Quando há dois verbos
de sentido oposto. 

Casos 
especiais 

Admitem mais 
de um plural 

( 

Só 1 ° varia 

Frases que se transformam em substantivos 
Ex.: O maria-vai-com-as-outras -
os maria-vai-com-as-outras 

Nas frases 
substantivas 

Nenhum 
elemento varia 

l-Plural de 
compostos 

Mesmo oculta 

Qdo há preposição e Pé-de-moleque - pés-de-moleque
� Cavalo-vapor - cavalos-vapor (de ou a vapor) 

Fim ou semelhança 

Qdo o 2° substantivo 
determina o 1º 

Quando são 
adjetivos. 

Aparecem os adjetivos 
GRÃO, GRÃ e BEL. 

Banana-maçã - bananas-maçã 
(semelhante a maçã) 
Navio-escola - navios-escola 
(a finalidade é a escola) 

His ano-americano - his ano-americanos 

Surdo-mudo 
Surdos-mudos 

Grão-duque - grão-duques 
Bel- razer - bel- razeres 

Verbo ou qualquer elemento invariável 
advérbio, interei ·o, refixo etc. 

Arco-íris, louva-a-deus, 
sem-vergonha, sem-teto e sem-terra. Invariáveis 

Apenas o último

elemento varia. 
Quando ê 
formado por 

Mais substantivo ou adjetivo. 

Arranha-céu - arranha-céus 

Ex.: Os sem-terra apreciavam os arco-iris. 

Substantivo 
Adjetivo 

Substantivo Formados 
Numeral + 

....J Os variam 

Ex.: 

Quando os elementos 
são repetidos ou 
onomatopaicos 

Ex.: 
Bem-te-vi - bem-te-vis 

Admite-se também pôr os 
dois no plural. Pronome 

Amor-perfeito - amores-perfeitos 
Couve-flor - couves-flores 

Segund<1-feira - segundas-reiras 

.... 
Verbos 
re etidos Ex.: pisca-pisca - pisca-piscas 

Ex.: 
ou ejscas-piscas ____ _ 
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Verbos - Introdução 

-ido/-ado
TER/HAVER 

SER I ESTAR 
Abrir, cobrir, dizer, 
escrever, fazer, pôr, ver, vir 

Ex.: observando 

Ex.: tendo observado 

Sem Su'eito 

Participio 

Presente 
Gerúndio 

Pretérito 

Ex.: Navegar é preciso Impessoal 

Com Sujeito 
Ex.: É preciso vencermos esta etapa 

Infinitivo 

Pessoal 

Presente 
Pretérito Perfeito 

Pretérito Perfeito Composto

Pretérito Imperfeito 
Pretérito mais que perfeito 

Pretérito mais que perfeito Composto

Futuro do Presente 
futuro do Presento Composto 

Futuro do Pretérito 

Diversas atitudes da pessoa que fala com relação ao fato enunciado 
Fato 

Atitude que expressa certeza 
Hipótese 

Ordem 
��erativo 

Formas 
Nominais 

Tempos 

Modos 

Lvoz Passiva 
Geralmente 

SER 
ESTAR 

TER 
Geralmente 

Tempos Compo� -- HAVER 

Comecei. .. 
Inicio / fim 

Acabei ... 
Continuidade Vai andando 

Obrig�ção Tive ... 
Auxiliares ....__E_x

__,
p_r _e _ss_a_m _ _.l Possibilidade Posso ... Modais -------·� 

Dúvida Parece ... 

Tentativa Procura ... 

Verbos 
Quem varia é o auxiliar 

{ 
Alguns verbos têm sua 
conjugação determinada por 
essa classificação 

Rizotônicas 

Formas 

A,cento Tônico no radical 

Presente do indicativo/subjuntivo 
\ , Eu, tu, ele e eles

Imperativo afirmativo/Negativo 
\ 
I Tu, você e vocês 

Ex.: Amo. Estudo. Brincam 

Acento Tônico fora do radical 

Na terminação verbal 
Ex.: Amaci§., Estudei, Brincarão 

l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

( l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

./ 

Indicam silaba 
tônica do verbo 
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Verbos - Modos - Indicativo 

Fato futuro em relação a outro no passado

Ex.: Se eu morresse amanhã, 
minha mãe, de saudades, morreria 

Ironia ou um pedido de cortesia

Ex.Daria para fazer silêncio! 

Ex.: Se tivesse bebido o
veneno, teria morrido 

Composto 

Futuro do 
Pretérito 

Presente 

Um fato que ocorre no
momento em que se fala

Ela mora em São Paulo 

Ele trabalha naquela fábrica 

� Uma ação habitual� Corro todas as manhãs.

�Uma verdade universal�O homem é mortal

Deriva 
Subjuntivo
Imperativo

Um fato passado contínuo,
permanente ou habitual

Eles vendiam 
sempre fiado 

Ação que ocorrerá no futuro
Ex.: lutarei pelo menores carentes 

Ocorrência no futuro de Futuro do 
presente 

ln��:t�vo l 
-__....,_,.--..;__J Pretérito 

Glória usava no peito 
um broche 

fato iniciado no presente
Ex.: Terei lutado pelo 
menores carentes 

Composto 

Passado do passado

Ele comprou o apartamento com
o dinheiro do carro que vendera.

Pretérito 
mais-que.perfeito 

Imperfeito Um fato passado, mas de
incerta localização no tempo Era uma vez 

Pretérito 
perfeito 

Um fato presente em
relação a outro passado Eu lia quando ela chegou 

Um fato já ocorrido
ou concluído

Trocaram beijos ao luar tranquilo 

Apanhou o riffe e saiu ao meio da tr;tha

(l Continuidade de ato iniciado no passado -
Composto 

Tenho estudado todas as noites 
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Verbos - Modos - Subjuntivo e Imperativo 

Ex.: Talvez eles façam tudo 
aquilo que nós pedimos 

Incerteza, dúvida ou hipótese 

Fato presente, mas 
duvidoso ou incerto 

Ex.: Espero que eles façam o
seNiço corretamente 

Um desejo ou 
uma vontade 

lndicat.: Eu Digo 

Subjuntivo: Diga, 
Digas, Diga 

Ex. 
Baseado na 1 a. 
P .S.Pres.lndicativo 

Hipótese 

Composta 
Talvez eu tenha me comportado muito mal. 

Mesmo que a saudade batesse a sua 
porta, permaneceria impassível 

Se tivesses coragem, estaria lutando por seus ideais

Exprimem uma ação anterior que 
condiciona outra ação passada 

Presente 

, Pretérito
Perfeito 

rPretérito 
l 1mperfeito

Composta 
Se tivesse ouvido o que diz a experiência,
não correria os riscos pelos quais passou 

Pretérito 
mais-que-perfeito 

Possibilidade a ser concluída em 
relação a um fato no futuro 

Quando eu voltar, saberei o que fazer. 

Quando os sinos badalarem nove 
horas, voltarei para casa. 

Quando I Se 

f Futuro 

Modos 

@ 
Subjuntivo 

Indicativo + 

�� 

� 
Imperativo 

Expressa uma ordem, uma 
vontade ou um desejo 

Afirmativo 

Negativo 

Não faças isso, jamais! 

Deriva do presente do subjuntwÕ] 

Exceção 

Tu e Vós: imperativo afirmativo 

Presente do indicativo, sem ·s· 
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Verbos - Classificação 

� 

Duas formas de mesmo valor 

Voz ativa
-ado!-ido J

Ter + 
HRegul�

, Haver� 

Voz passiva 
Ser. + �Irregular�

Estar� 
Exemplos 

A B 

Geralmente 
no particípio, 

e 

1 Infinitivo Part.Regular Part.lrregular 
------, 

2 aceitar aceitado aceito 
3 acender acendido aceso 

=b
coritundir contundido contuso 
eleger elegido eleito 

_6_ entregar entregado entregue 
7 enxugar enxugado enxuto 

�imprimir imprimido impresso 
9 tingir tingido tinto 

: 1 
,/ 

QRegulares 

Não sofre al terações no radical 

FALAR� 

BEBER 

1 

l r 
ll'í
1 

Quando tiver dúvidas, 
usar esses verbos 

Pequenas alterações no radical� 
Irregulares 

Ex.: Fazer-+ Faço, fazes; fiz, fizestes 

Classificação 

Grandes alterações no radical 

Ex.: Ser -> Sou, é, foi, era, serei 

•• 
'-"" 

Ambundantes 

ÂNão possuem conjugação comp1eta} 

� g}-t 
Explodir

Não tem 1a.PessSing 
l
Abo/ir 
Colorir 

l ,.;\ Defectiv� 'só conjugados 1a. e -Reaver� ,u., ;-1J 2a. PessPlural 

4 Só na 3a. pesso� Urgir 

{ Unipessoaisl Doer 
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Verbos - Conjugação - PROVER e REQUERER 

Exceto: 1a. ps: Eu requeiro 

Presente do Indicativo requeiro, requeres, requer, 
requeremos, requereis, requerem. 

Presente do Subjuntivo requeira, requeiras, requeira, 
requeiramos, requeirais, requeiram. 

Imperativo Afirmativo requere, requeira. requeiramos. 
requerei, requeiram. 

Imperativo Negativo não requeiras, não requeira, não 
requeiramos, não requeirais, não requeiram 

Pretérito Perfeito do lnd. requeri, requereste, requereu, 
requeremos, requerestes, requereram. 

Pretérito Mais-que-perfeito do lnd. requerera, requereras. 
requerera, requerêramos, requerêreis, requereram. 

Futuro do Subj. requerer, requereres, requerer, 
requerermos, r,equererdes, requererem. 

Pretérito Imperfeito do Siubj. requeresse, requeresses, 
requeresse, requerêssemos, requerêsseis, requeressem. 

Futuro do Presente requererei, requererás, requererá, 
requereremos, requer,erels, requererão. 

Futuro do Pretérito requereria, requererias. requereria. 
requereríamos, requereríeis, requereriam. 

Infinitivo Pessoal requerer, requereres, requerer, 
requerermos. requererdes, requererem. 

Pretérito Imperfeito do lnd. requeria, requerias, 
requeria, requerlamos, requeríeis, requeriam. 

Formas Nominais requerer, requerendo, requendo. 

=Querer� 

2a. conj. 
regular (ER) 

Prover 

Conjugações 

Requerer 

= Ver 

2a. conj. 
regular (ER) 

Presente do Indicativo provejo, provês, provê, lprovemos. provedes, provêem. r 
Presente do Subjuntivo proveja, provejas, proveja, 
provejamos, provejais, provejam. 

Imperativo Afirmativo provê. proveja. provejamos, 
provede, provejam. 

Imperativo Negativo não provejas, não proveja, não 
provejamos, não provejais, não provejam. 

Pretérito Perfeito do lnd. provi, proveste, proveu, 
provemos, provestes. proveram. 

Pretérito Mais-que-perfeito do lnd. provera, proveras, 
provera, provêramos, provêreis, proveram. 

Futuro do Subj. prover, proveres, prover, provermos, 
proverdes, proverem. 

Pretérito Imperfeito do Subj. provesse, provesses, 
provesse, provêssemos, provêsseis, provessem. 

Futuro do Presente proverei, proverás, proverá, 
proveremos, provereis, proverão. 

Infinitivo Pessoal prover, proveres, prover. provermos, 
proverdes, proverem. 

Pretérito Imperfeito do lnd. provia, provias. provia, 
províamos, províeis, proviam. 

Futuro do Pretérito proveria, proverias, proveria, 
proveríamos. proveríeis. proveriam. 

Formas Nominais prover, provendo, provido. 
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Verbos - Conjugação - VIGER e PRECAVER-SE 

Só possui as forma Arrizotônicas 

Pronominal 

Presente do Indicativo 111 Ili. Ili precavemos-nos, precaveis-vos , Ili.

Presente do Subjuntivo Ili, Ili, li/. Ili. Ili Ili

Imperativo Afirmativo 111 11 prevavei vós, /11•

Imperativo Negativo ri/. !li, Ili. Ili. 

Pretérito Perfeito do lnd. precavi, precaveste, precaveu, 
precavemos, precavestes, precaveram. 

Pretérito Mais-que-perfeito do lnd. precavera, precavera, 
precavera, precavêramos. precavêreis, precaveram. 

Futuro do Subj. precaver, precaveres precaver, precavermos, 
precaverdes, precaverem. 

Pretérito Imperfeito do Subj. precavesse, precavesses, precavesse, 
precavêssemos, precavêsseis, precavessem. 

Futuro do Presente precaverei, precaverás, precaverá, 
precaveremos, precavereis. precaverão. 

Futuro do Pretérito precaveria, precaverias, precaveria, 
precaveríamos, precaveríeis, precaveriam. 

Infinitivo Pessoal precaver, precaveres, precaver, precavermos, 
precaverdes. precaverem. 

Pretérito Imperfeito do lnd. precavia, precavias, precavia, precavíamos, 
precavíeis, precaviam. 

Formas Nominais precaver, precavendo, precavido. 

r 
2a. Conjugação 
(regular): 
seguem Vender 

---, 

Viger 

Conjugação 

Precaver-se 

r Só onde "g" é seguido de "e" e "i" 

Presente do Indicativo li viges,vige,vigemos,vigeis,vigem 

Presente do Subjuntivo Ili /li, hl, IIJ, Ih, ,li. 

Imperativo Afirmativo / vige, li' vigei, l t

Imperativo Negativo ,// Ili III III 

Pretérito Perfeito do lnd. li vigeste, vigeu, vigemos,vigestes,vigeram 

Pretérito Imperfeito do lnd. vigia, vigias.vigia, v igiamos, vigieis, vigiam 

Pretérito Mais-que-perfeito do lnd. vigera, vigeras, vigera, 
vigêramos, vigêreis,vigeram 

Futuro do Subj. viger,vigeres, viger,vigermos,vigerdes, vigerem 

Pretérito Imperfeito do Subj. vigesse, vigesses, 
vigesse, vigêssemos,v1gêsseis, vigessem 

Futuro do Presente v1gerei, vigerás, vigerá, vigeremos, vigereis, vigerão 

Futuro do Pretérito 
vigeria, vi gerias, vigeria, vigeriamos, vlgeríeis, vigeria m 

Infinitivo Pessoal viger,vigeres, viger, vigermos, vigerdes,vigerem 

Formas Nominais vigido. 
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Verbos - Conjugação - HAVER e REAVER 

Somente qdo Haver for conjugado com V

, Presente do Indicativo Ili, Ili, Ili, reavemos, reaveis, Ili.

� Pretérito Perfeito do lnd. reouve, reouveste, reouve,
reouvemos, reouvestes, reouveram. 

�érito Imperfeito do lnd. reavia, reavias, reavia, 
reavíamos. reavíeis, reaviam. 

Pretérito Mais-que-perfeito do lnd. reouvera, reouveras, 
reouvera, reouvéramos, reouvéreis, reouveram. 

Futuro do Presente reaverei, reaverás, 
reaverá, reaveremos, reavereis, reaverão. 

Futuro do Pretérito reaveria, reaverias, reaveria, 
reaveríamos, reaveríeis, reaveriam. 

Imperativo Afirmativo Ili, Ili, Ili, reavei vós, Ili.

1 Imperativo Negativo Ili. Ili, Ili, Ili, Ili.

Presente do Subjuntivo Ili, Ili, Ili, Ili. Ili, Ili.

Pretérito Imperfeito do Subj. reouvesse, reouvesses, 
reouvesse, reouvéssemos, reouvésseis, reouvessem. 

Futuro do Subj. reouver, reouveres, reouver, 
reouvermos. reouverdes. reouverem. 

-1

Infinitivo Pessoal reaver, reaveres, reaver, reavermos, 
reaverdes, reaverem. 

• Formas Nominais reaver, reavendo, rea�

Haver 

Conjugação 

{Reaver} 

I' Presente do Indicativo hei, hás, há, havemos, haveis, hão-J 
Pretérito Perfeito do lnd. houve, houveste, houve, 
houvemos, houvestes, houveram. 

""Pretérito Imperfeito do lnd. havia. havias, havia, havíamos, havíeis, haviam. 

�térito Mais-que-perfeito do lnd. houvera, houveras, } houvera, houvéramos, houvéreis, houveram. 

t Futuro do Presente haverei, haverás, haverá, haveremos, havereis, haverão. 

r 
Futuro do Pretérito haveria, haverias, haveria, haveríamos, haveríeis, haveriam. 

Imperativo Afirmativo há, haja, hajamos, havei, hajam. 

J Imperativo Negativo não hajas, não haja, não hajamos, não hajais, não hajam.1 

Presente do Subjuntivo haja, hajas, haja, hajamos, hajais, hajam.t 

Pretérito Imperfeito do Subj. houvesse, houvesses, houvesse, 1houvéssemos, houvésseis, houvessem. 

Futuro do Subj. houver, houveres, houver, houvermos, houverdes, houverem. 

1 Infinitivo Pessoal haver, haveres. haver, havermos, haverdes, haverem. 

�mas Nominais haver, havendo, havido.� 
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Verbos - Conjugação - TER, VIR; LER/CRE/VER 

Compor 

Repor 

Impor 

Expor 

Depor 

Perderam o acento nas 
terminações 'eem'* 

Ele lê/Eles leem J 

Rever 
=VER 

' 

VERBOS 

Ler 

Ver 

Crer 

Ter 

Vir 

Ele tem 
----- Monossílabo átono 

Eles têm 
1------ Acento diferencial 

Deter 

Tu deténs/ 
Ele detém - Oxitona terminada em 'EM'

Eles detêm - Acento diferencial

= 

Entreter 

Reter 

� Manter� 

�Conter� 
Ele vem -----Monossílabo átono

Eles vêm ------Acento diferencial

Intervir 

Tu intervéns/ 
Ele intervém 

Eles intervêm 

= 

- Oxítona terminada em 'EM'

- Acento diferencial
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Verbos - Conjugação · Outros 

Maioria Regular 

Exceto: fflftRIO (fflediar. Ansiar, 
Remediar. Incendiar, Odiar) 

Como -EAR 

Passear, recear, pentear, ladear 

-IAR

Terminados 

em 

-AIR

-OER

Apresentam o ditongo ei nas -UIR

formas rizotônicas 

Presente do indicativo: passeio, passeias, -l -EAR ,
passeia, passeamos, passeais, passeiam 

Presente do subjuntivo: passeie, passeies, 
passeie, passeemos, passeeis, passeiem 

, Caio, cais, ca;, 

caímos, ca;s, caem 

Moer 

Môo, mó;s, mói, 

moemos, moeis, moem 

Remoer 

Soer 

Doer 

Influir 

Influo, influ;s, influi, 

influímos. influis, influem 

Obstruir 

Concluir 

Distribuir 

Incluir 

Instituir 

' com 'i' na 2a./3a. 
Pessoa Singular 

....:., , Presente Indicativo 
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Verbos - Voz Passiva 

{ Z Pode inverter
Sujeito sofre a ação verbal 

ser@es1;arj1---u_xiliar

� Verbo VTD ou VTDI 

� 

Verbo principal no particípio

Ex.: O poste foi derrubado pelo carro. 

nalítica 
ouverbal I

Com o pronome apassivador Se 
{· t't· me 1caou 

Ex.: Derrubou-se o poste. 
. alpronomin 

Voz 

Passiva 

L Idéia de passividade r 

Verbo é sempre 

transitivo Direto 

1
) 

Atenção!! 

O Exceto: se o objeto estiver preposicionado 

Ex.: Comeu-se dos bolos. 

J transitivo indireto � 
verbo 

.. intransitivo----

� de ligação e 
Não inverte 

ú) Índice de
indeterminação 
do sujeito (SE) 
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Acentuação Gráfica - 01- Regras Gerais 

Ditongo tônico aberto éu 

Ex.: céu, chapéu. véu. 

Todas são acentuadas 

Dãnd,. júri. táxi 
Lápis. tênis. Clóvis 
Bônus. ônus. vlrus 

Ímã. órfã. ímãs 

Bênção. órfão. órgãos 

Amável. fácil, imóvel 

Álbum. médium. álbuns 

Hlfen. Nilton 

Bíceps. fórceps. tríceps 

César, mártir, ,-;evólver 

Fénix. látex. tórax 

Falência. órfãos� 

Casos 
especiais 

3 Proparoxítonas 

Oxítonas 
terminadas em 

Acentuação 

Paroxítonas 

terminadas em 

Terminados em AIEIO (s 
Já, cajá. vatapá 
Ás. ananás. mafuás 

E Fé. café. 1'acaré Agudo r--___ x_.:--l 

Circunflexo 

Pés. pajés. pontapés 
Pó. cipo. mocotó 
Nós. sós. retrós 

Terminados em EIO (s) 
Crê. dendê. vê 

Ex.: Freguês. inglês. lês 
Avô. bordô. metrô 
Bisavós. borderôs. propôs 

Infinitivos seguidos , 
Lo(s), La(s) 

dos pronomes Ex.:dá-lo. vendê-la. compô-lo 
oblíquos 

1.
L Alguém, armazém. também.lEm -em e -ens 1 conténs. parabéns. vinténs 
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Acentuação Gráfica - 02 - Alterações da Reforma Ortográfica 

Desaparece em duplo "e"/"o" 

Enjoo, voo, perdoo Ex.:
__ _, 

Creem, leem. veem 

Ex.: para (verbo) =
para (preposição) '

Ex.: pelo (substantivo)= ) 
pelo (preposição) 

Circunflexo em 

Acento 
Diferencial 

Trema C) 

Não tem 

mais 

Paroxítonas: Agudo 
Ditongo aberto 

"ei"/"ai" Ex. Idéia > Ideia 

Nos ditongos abertos de 
palavras oxítonas e 
monossílabas o acento 
continua 

Ex.: herói. dói, anéis. papéis 

CD 
Atenção: o acento no 

Chapéu 
Véu 
Céu 

ditongo aberto EIJ continua _J'--------------------------"'======----
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Crase - Obrigatória 

( 

AQUELE 

AQUELA 

AQUILO 

Ex.: Ele chegou àquela cidade 

-#" Rezo para chegar a Aquele
t) que nos protege

O Não há crase

Pronome 
Demonstrativo 

Palavra 
Feminina 

[I] 
/ 

Qual Obrigatória 
1 
1 

Relativo a J 
� 

palavra 1 
Feminina 1 

,, 

Quais 

Que 

Ex.:Esta é a testa à 

qual me refiro. 

Ex.: às duas horas

o 
Pronome 
Relativo 

(!>Horas 

Em 

Locuções 

Adverbiais 

� Propositivas 

Conjuntivas 

Às pressas 
Ex.: À força 

A vontade 

Exceção 

Com 
instrumentos 

I
A procura 

Ex
.: A frente de

I
À medida que 

E
x.: A proporção que

� Trocar por VIR Há Crase 

Ex.: Vou à São Paulo da garoa 

A máquina 
A tinta 
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Crase - Proibida e Facultativa 

Ele chegou a esta conclusão.

Pedia a ela que salsse. 
Entre o presente a Sua Excelência. 

Deu o livro a alguma colega. 

Ex. · Jamais assisti a peça tão fraca (a uma peça)

Ex.: Fez alusão a Joana D'Arc 

,<i\ Pronomes 
\!)I em geral 

fÃlPalavra 
lJLl Masculina 

A vista 

�°e,� Sentido
�� indefinido 

Proibidas 

..â_ Vultos Históricos

Ex. Andar a pé. 

� Exceções: 'modo' ou 'maneira' subentendido. 
Nome de empresas ou 
coisa subentendido. 

Ex.· Passou a ver . 

� tftttt Termos Repetidos Ex.: Cara a cara. 

Ele levou o objeto a (à] Maria. Jf Nome de mulher

_çscrevi a (.à) sua irmã__ 

Escrevi às suas irmãs. 
(obrigatório) 

Escrevi a suas irmãs. 
(proibido: a é apenas preposição) 

�no plural �Pronomes
-Jl l.:.) possessivos

singular 

Vamos até a à fl.@.@ � Depois de ATÉ 
África 

Ásia 
Europa (' 

Espanha 

Escócia 
� Antes de 

Fra_".'.� 
Holanda 

• • 
_),,..

Facultativas 
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Pontuação 

Travessão ( _ )

Pontuação Ponto e 
Vírgula (;) 

Diálogo 
Dar início à fala de um personagem 
Indicar mudança do interlocutor 

Unir grupos de palavras que indicam itinerário Ex.: A rodovia Belém-Brasília está em péssimo estado. 

Também p,ode ser usado em substituição à virgula 
em expressões ou frases explicativas 

Ex.: Xuxa - a rainha dos baixinhos - será mãe. 

Separar 

Ex.: Art. 127 - São penalidades disciplinares: 
� Itens de uma lei, de um decreto, etc.� 1- advertên�ia; 

11- suspensao; 

Orações 
coordenadas 
muito extensas 

Ex.: "O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, numa 
quietude apática, era pronunciadamente vultuoso, o que mais se 
acentuava no fim da vida, quando a bronquite crônica de que sofria 
desde moço se foi transformando em opressora asma cardfaca; 
Ex.: Lábios grossos, o inferior um tanto tenso( ... )" 
(O visconde de lnhomerim - Visconde de Taunay) 

Orações coordenadas nas quais já L---------------�
tenham sido utilizado a vírgula. 

Antes de apostos ou orações apositivas, 

r
enumerações ou seqüência de palavras que
explicam, resumem idéias anteriores. 

Ex.: Meus amigos são poucos: Fátima, Rodrigo e Gilberto. 

1 
Ex.: Como já dizia Vinicius de Morais: "Que o 

�Antes de cita�amor não seja eterno posto que é chama, mas 
que seja infinito enquanto dure." 
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Pontuação - 02 - Vírgula 

i i.> NÃO tem vir ula 

1 • TEM vir ula 

direta 
ora ão na ordem 

� inversa t---'--------_J 

quando há uma relação sintática entre termos da oração não se 
de se ará-los r meio de vir ula 

.( Ex.:Pe<Jro saiu cedo. H�v . . �
'f,,,-suie1to 

X Ex.: Pedro, saiu cedo. 

.( Ex .• EsSd menina e 
basta�te levada. 

@objeto 

predicativo 

Verbo do 

Quando 

Usar 
X L . Essa menm<) é. 

bastante levada. 

<Jvirgula 

./ Ex.: Ele sabta que 1a consegmr. 

X Ex Ele sabia que 1a conseguir. 
não se·a a ositiva 

não este· a na ordem inversa 
Desde ue 

Ex. Conversaram sobre f1,1teb()l 
rehg1ao e polmca. 

Ex.: Amda não me ctec1d1 se 
v1ajare1 para Bahia ou Ceara. 

Ex ·Não se falavam nem se olhavam. 
OBRIGATÓRIO ênfas;i 

Ex.:Não fui nem ao 
velono. riem ao enterro, 
nem a missa de 7o. dia, 

Nome do 

Orações 
substantivas 

E 

ou 

termos 
coordenados 
ligados por 

Quando 

\} NÃO Usar 

Orações 

Separar 

Ex : Marra, traga-me uma xícara de café, 

Ex.: Fálima, mmha anuga empregada. esteve aqui on 

Coordenada Eit. Pmtou a casa de branco, mil$ oao ficou sat1sfe1to. 
exceto se começado por E 

exceções sujeitos forem 
J diferentes 

Começando 
Ex. António leu o livro. e 
Paulo escreveu a carta. 

,,_c_o _m_E __ ____. valores distintos adversidade, canse üência 

subordinadas 

�d_a _a_d�I _ão ___ �Ex.: Coitada! Estudou muito. e 

adverbiais 
deslocadas 

amda assim não íoi aprovada. 

Ex.: Para que notas.se, subiu numa arvore. 
Se depois da 
principal é Ex .. Chorou muito[,. 

J FACULTATIVA porque se machucou 

ad'etivas ex licativas Ex.; Pi!ulo, que estuda ah. falar;i hoje. 

supressão de 
um termo Ex.: Lucía ira ao cinema; Carla ao teatro. 

normalmente verbo 

, Elementos de enumeraçao 

Termos deslocados no rlodo Ex.: Depois do almoço. fomos ao cinema. 

,.___D_ e_s _lo_c_ar
___. 

Para intercalar 
uai uer termo '-===....:.:.;c.;.;;.::'--{�a�dv�e'.!:!rb�ia�l-Ex.: Espero que. enquanto estejam ali. 

nãoJaçam bobagens 
Data ões '--....;..;...;.;...i...;...;.;_Ex.: Mace10, 12 de novembro de 2003.
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Regência 01 

(------
--........... ---... 

--
Pronome oblíquo 

o -.vro}

LHE -VTI�

i----

Custoso/ difícil 
Custou ao menino entender a explicação. 

VTI [a] 

1 
1
,_____

Preço/ valor 

Os óculos custaram oitocentos reais.

-------

.......... 

"-..... 
....... ,---1 

Custar I 

Chamem a polícia! Convocar -� .......... ,,, 
..... ,

...... , 

1
1 
1 
1 
I O pai chamou pela filha. -Invocar (POR) VTI l ) rChamarJ � Regência

Verbal 
Qualificar ---� ,,) 

J , f O médico assistiu o (ao) doente.
1 VTD ou VTl[a] � ,. · Prestar assistencia

, Presenciar (A) 

VTI 
I Ontem assisti a um filme chinês

I Caber Não lhe assisti o direito 
�Competir· 

Meus pais assistem em Natal
Morar l I VTD ou VTI ,..-

""' 

Chamavam-no (de) irresponsável. ' .,..,,.' -----------· 
____ .---____ ...

Respirar r VTD L 
Os atletas aspiraram o puro ar das montanhas 

Desejar (A) 
l__ O candidato aspira ao melhor cargo. 

VTI

Aspirar 

,----------

Fazer agrado�carinh:-1 

Ex.: Ela agradou o filho. 
1

1 
{ Agrad� Ser agradável I 

! 
VTI [a] i Ex.: O assunto não J 

L 
agradou ao homem. 

------

Legenda: VTD -Verbo Transitivo Direto; VTI -Verbo Transitivo Indireto; VI· Verbo Intransitivo; VL-Verbo de Ligação; 
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Regência 02 

r-----------------------------------------1---------��----------------------\
I 

Admite as 2 construções . 
r 

Prefiro biscoito a pão I 
I Avisar, Obedece VTI [a] . . 1 
I Avisei o gerente do problema. informar, 

r
o bom menmo obedece aos pa,s )

1 � ----------------------------

I 
Avisei ao gerente o problema. VTDI prevenir, 1 

I Atenção! Não podem aparecer certificar, 
I dois objetos indiretos. cientificar 
L-----------------------------------------

Coisa 
Paguei a conta. 

Somente 
1 
1 
1 

Com a 
preposição de j vro}- Perdoei o erro do colega.1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 coisa 
, { VTD

Prefiro biscoito 

1 de2 

l Prefiro biscoito a pão �VTI [a]
Preferir Regência 

Verbal 

Objeto direto: o erro do colega. 

\ ,VTI � Pessoa
t Perdoei aos inimigos

I Com artigo P •. b' .1 _ 
1 

----------------------------------�-'! 
I re,,ro o 1sco1 o ao pao
L------------------------------------ 1 

� -��--

/ ', 
I Realizar/ Dá andamento VTI [a] 

\ 
'',,,

1 
','\ I Ele procedeu bem . Agir 

I Proceder 
I Isto não procede ) 
1 -/ 

I A balsa procede de Belém ___ _ 
1 ----

\ ���� '------------------� 

Responder 

Em relação à própria 
v@ ( resposta dada. f

Responderam que estavam bem. 

Em relação à coisa ou pessoa 
VTI [a] f que recebe a resposta. _J 

Respondi ao telegrama.

Com o dois objetos. Respondemos aos
parentes que iríamos. 

Legenda: VTD - Verbo Transitivo Direto; VTI - Verbo Transitivo Indireto; VI - Verbo Intransitivo; VL - Verbo de Ligação; 
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Regência 03 
r------------------------------------------1

1 1 
I Satisfiz as exigências. ( � VTDl 

Ajudar, satisfazer, 
1--------------------------------,

i 
Satisfiz às exigências. \. 

VTI [a],
presidir, preceder: 

VTD 
j�pronominall 

L_______________________________________ 
� Esqueci o nome as chaves.

,---- -------- ----------------------- Esquecer/ 
Lembrar 

Pronominais (DE) 

1 
� Pôr o visto I Rubricar VTD 

I Ela visou as folhas 1 

I Visava num ponto na parede. ______,Mirar\. 
1 

;,:;i _I rVTlr 1

1 Visava a um futuro melhor Pretender/ Almejar

Visar 

Lembrei-me do livro. 

Cair no esquecimento/ 
Vir a lembrança 

RegênciaL----------------------------------· 
Verbal 

Esqueceram-me as chaves! 

Sua atitude implicará modificações. 
I Pressupor/
Acarretar '\ VTD 

Não tem "EM" J 

Demonstrar antipatia,.., 
l VTI 

Sempre implicava com o vizinho. 

Envolver VTDI 
Implicaram o servidor no processo.

Implicar 

------------------------------- 1 

I VTDI O professor informar a I 

l Informar nota ao aluno. 
1 

I VTD Os jornais informaram o público. l
L _______________________________ _J 

Legenda: VTD - Verbo Transitivo Direto; VTI - Verbo Transitivo Indireto; VI - Verbo Intransitivo; VL- Verbo de Ligação; 
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Concordância Verbal - Regra Geral 

Que Verbo a concordar l (
[ com o pr,edicativo ri

Quem Interrogativos Yer6o concorda com o 
sujeíto em número e yessoa. E O - A ? x.: uem sao voces. ,

Que eram, afinal, os 
problemas? 

{ Concorda com numeral �

Com a palavra dia expressa 

Verbo no singular
Horas ou datas 

Regra Geral 

vi;� 

j\� 

SER

1 + hora(s)

Concorda com o sujeito 

Já bateram seis horas. Sujeito: 'Seis horas' 

O relógio já deu duas horas. Sujeito:'Relógio'

DAR/ 
BATER/ 
SOAR 

1 �uid
t

o - Sujeito:'Duas horas'

\ No relógio já deram 'relógio' > Adjunto adverbial
duas horas. 

Sujeito nunca é
preposicionado
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Concordância Verbal - Verbo no Singular 

Idéia de exclusão 

Um ou outro fará o trabalho. ) 
Nem um nem outro 
pôde colaborar. 

Sinônimos 

Ex.: Alegria e felicidade '

faz bem à saúde. 

'Um OU outro' 
'Nem um NEM outro' 

•• 

Sujeito 
composto 

... .,.� 

fj'1 ""
�,

Singular 

[ 3ª pessoa Sing t 

Verbos 
impessoais 

Indicam fenômenos naturrais. . 

HAVER 

ij Tempo Ex.: Ela saiu há duas horas. 

Existir Ex.: Há muitas coisas que não sabemos 

Se for auxiliar: varia com o principal 
Auxiliar também no singular 

1\ Principal em 
� locução verbal Ex.: Deve haver reclamações. 

9 Indicando
Q tempo Ex.: Faz anos que não voltamos lá. 
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Concordância Verbal - Singular ou Plural 

Se uidos de pronome 

Tudo, nada, muito, algo, 

tanto, isto, aquilo 

Regidos da preposição de I 
Ex.: Tudo eram alegrias. 

Tudo era alegrias. 

Pronomes indefinidos 
ou interrogativos 

1 1 

./ t"'

--"i Pronomes neutros 
I indefinidos _J 

Singular 
OlJ Plural 
(Opcional) 

l ·uM OUTRO E OUTRO' Ú \ 
'UM DOS QUE' 

Era um dos que mais falava. 
Era um dos que mais falavam. 

Um e outro atleta completou a prova. 
Um e outro atleta completaram a prova. 

Expressões I 
semelhantes a 

� 'a maioria dej 

Sujeito composto 
após o verbo 

/Núcteo·s em 
correlação 

+ palavra
no plural

'a maior pa.rte de'l 

1 'grande parte de' 

Atrativa
Concordância 

. Regra Geral 
Ex.: Estudam para 
concursos Pedro e Joana. 
1 ::: RegraGeral [ 

Ex.: Estuda para 
concursos Pedro e Joana. 
1 ::: Atrativa [ 

'COM' Ou com o antecedente 

·ou· Não exclusivos

Ex.: A maioria dos 
estudantes compareceu. 
A maioria dos estudantes 
compareceram. 
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Concordância Verbal - Casos Especiais -01 

Singular 
'Mais/Menos de' 

Verbo opcional 

Plural 
Os Estados Unidos assinaram o tratado. 

Singular 
Minas Gerais tem muitas montanhas. 

Artigo plural 

Sem artigo 

� 
Fui eu quem notou o problema. ---4 Singular 

Concorda com antecessor Quem 

Fui eu quem notei o problema. 

Pode inverter 
Varia 

Ex.: Esperam-se bons resultados. 

Bons resultados são esperados 

Singular NãoVTD 

VI Estuda-se muito.

VL Ficou-se feliz.

Relativo 

Apassivador 

Índice 
Indeterminação 
Sujeito 

Sujeito 
plural 

Sujeito 
composto 

( Sinôni� Verbo no sing�

Após o verbo � Verbo opcional i

� 
Quantidade aproximada 
+ numeral

Concorda com o substantivo. 
Cerca de vinte pessoas estavam na loja. 

�·::,, Casos 
w Especiais 

Locução 
verbal 

Concorda com o sujeito 
'Ex.: Parecem brincar as crianças. 

Pronomes 
indefinidos 

Parecer 

Duas orações 
Parece brincarem as crianças. 

Parece que brincam as crianças! 

No singular 
Singular 

Ex.: Algum de nós chegará lá. 

Verbo opcional 
No Plu� Alguns de nós chegaremos lá.

Alguns de nós chegarão lá. 

Legenda: VTD -Verbo Transitivo Direto; VTI -Verbo Transitivo Indireto; VI -Verbo Intransitivo; VL-Verbo de Ligação; 
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Pa{avra que acomyanfia substantívo concoráa com e{e 

Regra Geral 

Variável 

Apenso

Incluso

Extra

� ANEXO i,....-.....,t "Em anexo": invariável
--

-----------------

= QUITE

CONFORME 

HoBRIGADO 
Resp.: "por nada"
Núm/gênero
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Concordância efetua-se 
com o sexo da pessoa 

--, 
M UMEOUtRO 
�) NEM UM NEM OUtRO 

"Uma e outra coisa lhe desagrada.• 

, , PRONOMES NEUTROS 
) , INDE�INIDOS 

...J 

Nada, muito, algo, tanto, �e. etc 
Regidos da preposição de '

�RWICATIVO COM O SUJE.ITO 

É bom é necessário, é preciso, etc 1 
1

� Não determinado pelo artigo 

Sujeito como 
pronome de 
tratamento 

Pedem 
substantivo 

D no siog_ulac 

Casos 

Especiais 

+ 1 Substantivo
1 Adjetivo

Substantivos 

�Adjetivo 
.,..U Antes 

�Adjetivo 
U.._. Depois 

Atrativa 

Se artigo 
no meio 

Má hora e lugar. 

Opcional 

Chegaram animados 
a moça e o rapaz. 

Chegou animada a 
moça e o rapaz. 

Mulher e menina altas 
Gramatical -

Atrativa 

+ Próximo

Homem e mulher altos

Mulher e menina alia 

Homem e mulher alta 

Sinônimos ...... Ex.: Idéia e pensamento exato. 

Plural dos gêneros 
Antônimos Ex.: Noite e dia frios. 

Gênero <>: masc. 

'1 
1 
1 

1 
I� 
I J Gêneros 
y: diferentes 
1 

I Masculino 

1 
1 
1 
1 
1 
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'l_ Alerta

Menos Advérbios

"cor de" oculto

Ultravioleta

Azul-celeste
Invariável 

Roupas (cor de) creme 
Cores

Azul-marinho

Haja vista

Variável ou Invariável

Ela chegou todo machucada 
Ela chegou toda machucada 

"Todo-poderosa"
"Todo" não varia "Todo-poderoso"

Todo 

Casos 
Especiais 

�dvérb_§}- Invariável

' Estavam bastante cansados 
Estavam muito cansados 

Bastante 
JAdjetivo 1- Variável

\ Recebeu bastantes prêmios 
Recebeu muitos prêmios 

Meio 

� Advérbjo Invariável

Estavam meio cansados
,,

�· Adjetivo

Meio limão 
Meia melancia 
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