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Ambiguidade 



A ambiguidade surge quando algo que está 
sendo dito admite mais de um sentido, 
comprometendo a compreensão do 
conteúdo. A inadequação de elementos 
p o d e a c a r r e t a r d u p l o s e n t i d o , 
comprometendo a clareza do texto. 



Uma das estratégias para evitar esses 
problemas é a revisão dos textos. É 
preciso estar atento à construção de 
orações para evitar ambiguidades.



Vejamos alguns 
exemplos:



Ambiguidades Ruins:

TROTE PARA O CENTRO 
(Manchete da primeira página do Jornal 
do Commercio – PE - em 10/11/09) 



Ambiguidades Ruins:



Ambiguidades Ruins:



Ambiguidade Boa:



Ambiguidades Boas:



Ambiguidades Boas:



Você poderá rir e se divertir com alguns 
exemplos nas piadas abaixo. Mas lembre-se: 
em mensagens empresariais, a ambiguidade 

não tem graça nenhuma! 



- Qual o seu maior sonho de consumo? 

- Quero morar um dia na praia. 

- Mas só um?



- Doutor, já quebrei o braço em vários  
lugares. 

- Se eu fosse o senhor, não voltava mais 
para esses lugares.



- Não deixe sua cadela entrar na minha 
casa de novo. Ela está cheia de pulgas. 

- Diana, não entre nessa casa de novo. Ela 
está cheia de pulgas.



Em uma festa, o secretário do presidente 
fila um cigarro. O presidente comenta: 

- Não sabia que você fumava. 

- Eu fumo, mas não trago. 

- Pois devia trazer.



O bêbado está no consultório e o médico diz: 
- Eu não atendo bêbado. 

O bêbado fala: 
- Quando o senhor estiver sóbrio, eu volto.    



Pleonasmo



É a repetição de palavras ou expressões 
inúteis que nada acrescentam ao que já foi 
dito, ou seja, é a presença de palavras 
supérfluas na frase. Por esse motivo é 
considerado um vício de linguagem e recebe 
o nome de "Pleonasmo Vicioso".



Pleonasmos Ruins :

Repetir de novo 
A cada dia que passa 
Há dez dias atrás 
Preferir mais 
Segue anexo



                     “regra geral” 
                     "sonhar um sonho" 

                     "entrar para dentro" 
                     "sair para fora" 

                     "subir para cima" 
                     "descer para baixo" 
                     "ver com os olhos" 

                     "andar com os pés", etc. 



Pleonasmo Literário 

Já o pleonasmo literário (ou intencional) é usado com 
intenção poética de oferecer maior expressividade ao 
texto. Assim, nesse caso, ele é considerado uma figura de 
linguagem. 
Em outras palavras, o pleonasmo literário é utilizado 
intencionalmente como recurso estilístico e semântico para 
reforçar o discurso de seu enunciador. Observe que, nesse 
viés, o escritor tem 'licença poética' para fazer essa 
ligação. 



Pleonasmos Bons :

Eu nasci há dez mil anos atrás 

Raul Seixas 

E rir meu riso 
Vinicius de Moraes





* “Chove chuva, chove sem parar” (Jorge Ben Jor) 

* “E ali dançaram tanta dança” (Chico Buarque e 
Vinicius de Moraes) 

* “Me sorri um sorriso pontual e me beija com a 
boca de hortelã” (Chico Buarque)



* “E rir meu riso e derramar meu pranto” (Vinicius de 
Moraes)  
* “Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de 
Portugal” (Fernando Pessoa) 
* “Morrerás morte vil na mão de um forte” (Gonçalves 
Dias) 
* “Quando com os olhos eu quis ver de perto” (Alberto 
de Oliveira) 
* “Chovia uma triste chuva de resignação” (Manuel 
Bandeira) 



Indique a expressão em que não ocorre pleonasmo. 

a) entrar para dentro 
b) adiar para depois  
c) liberdade escrava 
d) fatos reais  
e) encarar de frente  
f) certeza absoluta 



Colocação Pronominal



Colocação pronominal  

A colocação pronominal é a posição que os 
pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na 
frase em relação ao verbo a que se referem. 

São pronomes oblíquos átonos: me, te, se, o, os, a, 
as, lhe, lhes, nos e vos.



O pronome oblíquo átono pode assumir três 
posições na oração em relação ao verbo: 

1. próclise: pronome antes do verbo 
2. ênclise: pronome depois do verbo 
3. mesóclise: pronome no meio do verbo



Casos Facultativos 

O réu se machucou. 
O réu machucou-se. 
Ele sabia que não se acostumar à situação traria 
problemas.  

Ele sabia que não acostumar-se à situação traria 
problemas.  



Próclise  

A próclise é aplicada antes do verbo 
quando temos: 

• Palavras com sentido negativo: 
Nada me faz querer sair dessa cama.  
Não se trata de nenhuma novidade.  



Próclise  

A próclise é aplicada antes do verbo quando temos: 

• Advérbios: 
Amanhã me farão uma surpresa. 
Aqui se fala Português. 

Atenção! 
Nesta casa, fala-se alemão. 
Naquele dia, falaram-me que a professora não veio.



Próclise  

A próclise é aplicada antes do verbo quando 
temos: 

• Pronomes relativos: 
A aluna que me mostrou a tarefa não veio hoje. 
Não vou deixar de estudar os conteúdos que me 
falaram.



Próclise  

A próclise é aplicada antes do verbo quando temos: 

• Pronomes indefinidos: 
Quem me disse isso? 
Todos se comoveram durante o discurso de despedida.



Próclise  

A próclise é aplicada antes do verbo quando 
temos: 

• Pronomes demonstrativos: 
Isso me deixa muito feliz! 
Aquilo me incentivou a mudar de atitude!



Próclise  

A próclise é aplicada antes do verbo quando temos: 

• Preposição seguida de gerúndio: 
Em se tratando de qualidade, o Brasil Escola é um 
site indicado à pesquisa escolar.



Próclise  

A próclise é aplicada antes do verbo quando temos: 

• Conjunção subordinativa: 
Vamos estabelecer critérios, conforme lhe avisaram. 



Ênclise 

A ênclise é empregada depois do verbo. A norma 
culta não aceita orações iniciadas com pronomes 
oblíquos átonos. A ênclise vai acontecer quando: 

• O verbo estiver no imperativo afirmativo: 
Amem-se uns aos outros. 
Sigam-me e não terão derrotas.



Ênclise 

A ênclise é empregada depois do verbo. A norma 
culta não aceita orações iniciadas com pronomes 
oblíquos átonos. A ênclise vai acontecer quando: 

• O verbo iniciar a oração: 
Diga-lhe que está tudo bem. 
Chamaram-me para ser sócio.



Ênclise 

A ênclise é empregada depois do verbo. A norma 
culta não aceita orações iniciadas com pronomes 
oblíquos átonos. A ênclise vai acontecer quando: 

• O verbo estiver no infinitivo impessoal regido da 
preposição "a": 
Naquele instante os dois passaram a odiar-se. 
Passaram a cumprimentar-se mutuamente.



Ênclise 

A ênclise é empregada depois do verbo. A norma 
culta não aceita orações iniciadas com pronomes 
oblíquos átonos. A ênclise vai acontecer quando: 

• O verbo estiver no gerúndio: 
Não quis saber o que aconteceu, fazendo-se de 
despreocupada. 
Despediu-se, beijando-me a face.



Ênclise 

A ênclise é empregada depois do verbo. A norma 
culta não aceita orações iniciadas com pronomes 
oblíquos átonos. A ênclise vai acontecer quando: 

• Houver vírgula ou pausa antes do verbo: 
Se passar no vestibular em outra cidade, mudo-me 
no mesmo instante. 
Se não tiver outro jeito, alisto-me nas Forças 
Armadas.



Mesóclise  

A mesóclise acontece quando o verbo está flexionado no futuro 
do presente ou no futuro do pretérito: 

Far-lhe-ei uma proposta irrecusável logo. 
Emprestar-me-ão o carro amanhã. 

Atenção! 

O uso da mesóclise está mais restrito a alguns contextos formais 
de uso escrito da linguagem, ou seja, está praticamente em 
desuso. Evite-a reescrevendo a oração de modo a não precisar 
usá-la.



Mesóclise  

Exemplos: 

Far-lhe-ei uma proposta irrecusável logo. 
Logo eu lhe farei uma proposta irrecusável. 

Emprestar-me-ão o carro amanhã. 
Amanhã me emprestarão o carro.



Resolva os exercícios:



Introduza o pronome oblíquo ME nas frases na posição 
correta. 

a) Fizeram esperar durante duas horas. 
b) Nunca enganam. 
c) Agradecerão pelo meu esforço. 
d) Minha avó comprou uma blusa nova.



Complete a frase seguinte com a opção correta: 
Quando _______________ que havia um erro no 
projeto, ele _______________. 

a) lhe disseram, se culpou 
b) disseram-lhe, se culpou 
c) lhe disseram, culpou-se 
d) disseram-lhe, culpou-se 



Corrija as frases conforme as regras de colocação 
pronominal da gramática normativa. 

a) Te amo, meu bem! 
b) Se prepare! Vai ser uma noite animada! 
c) Me pedirão ajuda quando precisarem. 
d) Ouvi ele entrar, mas não disse nada.



Indique as frases em que a colocação pronominal está 
correta. 

a) Em se tratando do meu irmão, já nada me choca. 
b) Em tratando-se do meu irmão, já nada me choca. 
c) Se tratando do meu irmão, já nada me choca. 
d) Tratando-se do meu irmão, já nada me choca.



Indique as frases em que a colocação pronominal 
está incorreta. 

a) Tinham-me alertado para esse problema. 
b) Tinham alertado-me para esse problema. 
c) Já me tinham alertado para esse problema. 
d) Já tinham alertado-me para esse problema. 
e) Já tinham-me alertado para esse problema.



O marido diz: 

- Amor, eu quero amá-la. 

Ela responde: 

- A mala tá em cima do guarda-roupa! 

Numa última tentativa, ele sussurra novamente: 

- Você não entendeu, eu vou amar-te. 

E a mulher responde: 

- Vá a Marte, a Júpiter, a Plutão... mas me deixa dormir !!!



Reescreva as frases empregando, de acordo com a variedade 
padrão, os pronomes oblíquos átonos entre parênteses: 

a – O dono do estabelecimento recebeu carinhosamente. (nos) 
b – Que Deus proteja, filho! (o) 
c – Olhou no espelho e percebeu que estava ainda mais jovem. 
(se) 
d – Qual dos alunos candidataria à vaga de representante de 
sala? (se) 
e – Enviarei as encomendas conforme o pedido. (lhe)



Antes de darmos 
continuidade, dúvidas 
enviadas para o meu e-mail:



Isto posto... 

Nestes termos, pede deferimento...



Uso de Demonstrativos

Fernando Pessoa escreveu ESTA frase: 
"Minha pátria é a língua portuguesa".



Uso de Demonstrativos

"Minha pátria é a língua portuguesa". 
ESSA frase é de Fernando Pessoa.



Uso de Demonstrativos

Macetes!!! 
👏👏👏 

ESTE ---> FUTURO 

ESSE ---> PASSADO 



O Uso dos Porquês 





USO DO PORQUÊ 



USO DO PORQUÊ 



_______ ele não veio à aula



 Eu não sei________ ele não veio 



 Eu não sei________ ele não veio 



Ele não veio à aula  _______ não quis.



 Ele não veio ________ 



 Eu não sei o ________ .



Existe algum __________ para 
tanto ódio. 
__________você faz 
isso,__________? 
Eu não sei __________ discutem 
tanto. 
Desisto__________você não vai 
entender.

O PORQUÊ



Resolva os exercícios:



1. (Fuvest-SP) Assinale a frase gramaticalmente correta. 
a) Não sei por que discutimos. 
b) Ele não veio por que estava doente. 
c) Mas porque não veio ontem? 
d) Não respondi porquê não sabia. 
e) Eis o porque da minha viagem.



2. (UFV-MG) Assinale a única alternativa em que a expressão 
porque deve vir separada. 
a) Em breve compreenderás porque tanta luta por um motivo 
tão simples. 
b) Não compareci à reunião porque estava viajando. 
c) Se o Brasil precisa do trabalho de todos é porque 
precisamos de um nacionalismo produtivo. 
d) Ainda não se descobriu o porquê de tantos 
desentendimentos. 
e) Choveu durante a noite, porque as ruas estão molhadas.



3. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda, tendo 
em vista o emprego de por que, porquê, por quê e porque: 

(    ) Não fiz a pesquisa * estava doente. 
(    ) * Marcela não conta toda a verdade? 
(    )  Não quis ir ao cinema *? 
(    )  Nem imagino o * dessa alegria. 

(a) porquê 
(b) por quê 
(c) por que 
(d) porque



4. Complete as lacunas utilizando por que, por quê, 
porque, porquê. 

a – Não sei o ----------- de tanta euforia. 
b – Você não compareceu à reunião -----------------? 
c – Os caminhos ---------- percorremos são tortuosos. 
d - --------------- não desiste dessa aventura maluca? 
e – Voltamos ---------------- estávamos com muita saudade. 



Sessão, Seção, Secção ou Cessão 



Sessão: tempo de um encontro 
É o tempo de uma reunião, um encontro, uma assembleia. 
Exemplos: 

1. Chegaremos atrasados à sessão do cinema. 
2. Hoje, a sessão de fotos será no exterior. 
3. A sessão de terapia está atrasada. 
4. Os senadores reuniram-se em sessão extraordinária. 
5. O presidente está a caminho da sessão solene. 
6. Estava ansiosa pela primeira sessão de tatuagem.



Seção e Secção: divisão 
É uma subdivisão, um segmento, repartição, parte de um todo. 
Seção e secção têm, portanto, o mesmo significado, mas apresentam 
formas gráficas diferentes. No Brasil, a forma mais comum é seção, 
enquanto em Portugal, é secção. 
Ambas as formas são admitidas no Novo Acordo Ortográfico. 
Exemplos: 
1. Vamos publicar a matéria na secção (ou seção) de política. 
2. Aquela moça trabalha na minha seção. 
3. Mudei de estado, por isso, preciso saber qual a minha seção eleitoral. 
4. Por favor, poderia me dizer onde é a secção (ou seção) dos livros 
infantis? 
5. Lê somente a seção de esportes. 
6. Procure isso na seção dos laticínios. 



E Cessão? 
Essa é mais uma palavra homófona que se junta à sessão ou seção. 
Cessão é o ato de ceder, dar, renunciar. 
Exemplos: 

1. O cantor fez a cessão de seus direitos autorais. 
2. A cessão do salão reduziu os custos da festa. 
3. A ata contemplava a cessão de quotas da sociedade. 
4. Credor e devedor nada sabiam sobre a cessão de crédito. 
5. Por fim, a cessão de exploração foi acordada entre os advogados. 
6. A cessão do material solicitado será feita amanhã pela manhã.



Resolva os exercícios:



Complete as frases com SESSÃO, CESSÃO ou SEÇÃO 

a) A ____________ das 20h foi cancelada. 
b) Sempre trabalhamos na mesma _______________. 
c) Após a ______________ dos direitos autorais, o livro 
foi publicado. 
d) A família fez a ____________ dos bens para uma 
instuição filantrópica. 
e) Aquela ______________ da biblioteca está 
desatualizada.



Preencha com CERTO (C) ou ERRADO (E): 

a) (     ) Ela não compareceu à sessão de autógrafos. 
b) (     ) Depois da cessão de filmes infantis está a de filmes 
de terror. 
c) (     ) Na seção de roupas femininas, há inúmeras 
novidades. 
d) (     ) O empresário fez a cessão de vários itens para o 
bazar. 
e) (     ) Todos foram à sessão de votação da nova lei.



Resolva os exercícios 
de Regência:



1. (FGV-2007) Assinale a alternativa em que a regência verbal 
está de acordo com a norma culta. 
a) As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os 
legumes e verduras. 
b) Assista uma TV de LCD pelo preço de uma de projeção e leve 
junto um Home Theater! 
c) O jóquei Nélson de Sousa foi para Inglaterra visando títulos e 
euros. 
d) Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão 
pelo risco. 
e) A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá 
prorrogação de prazos.



2. (FEI-1997) Assinale a alternativa em que haja erro de 
regência verbal: 
a) Deu-lhe um belo presente de aniversário. 
b) Levei-o para o médico esta manhã. 
c) Gostamos deste novo filme. 
d) Fui no cinema ontem. 
e) O lenço caiu no chão. 



3. (UFPa) Assinale a alternativa que contém as respostas certas: 
I - Visando apenas os seus próprios interesses, ele, 
involuntariamente, prejudicou toda uma família. 
II - Como era orgulhoso, preferiu declarar falida a firma a aceitar 
qualquer ajuda do sogro. 
III - Desde criança sempre aspirava a uma posição de destaque, 
embora fosse tão humilde. 
IV - Aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a 
sala, desmaiou. 
a) II - III - IV 
b) I - II - III 
c) I - III - IV 
d) I - III 
e) I - II



4. (Fuvest) Assinale a alternativa que preencha 
corretamente os espaços. 
Posso informar ______ senhores ______ ninguém, na 
reunião, ousou aludir ______ tão delicado assunto. 
a) aos – de que – o 
b) aos – de que – ao 
c) aos – que – à 
d) os – que – à 
e) os – de que – a



5. (PUC-Campinas-1998) A frase em que a relação entre os 
verbos e seu complemento está corretamente expressa é: 
a) Ontem conhecemos e simpatizamos muito com seu 
amigo. 
b) Ela comete e depois se arrepende dos desatinos. 
c) Aprovo sua proposta, mas não concordo inteiramente. 
d) Ele não se esqueceu nem perdoou a ofensa. 
e) Presenciamos e deploramos a reação do atleta.



6. (UPM - SP) A regência verbal está errada em:  
a) Esqueceu-se do endereço. 
b) Não simpatizei com ele. 
c) O filme a que assistimos foi ótimo. 
d) Faltou-me completar aquela página. 
e) Aspiro um alto cargo político. 



7. De forma adequada, empregue à regência de cada verbo 
expresso a devida preposição: 
a – O filme * que assisti recebeu a melhor premiação durante 
o festival do ano passado. 
b – Confio que estejas lutando para conquistar o cargo * que 
aspiras. 
c – Passada a tempestade, esta é a cidade * que chegamos. 
d – Aquela é a garota * quem muito simpatizei. 
e -  Por favor, não altere a música * que mais gostei.



8. (FESP) Observe a regência verbal e assinale a opção 
falsa: 
a – (  ) Avisaram-no que chegaríamos logo. 
b – (  ) Informei-lhe a nota obtida. 
c - (  ) Os motoristas irresponsáveis, em geral, não 
obedecem aos sinais de trânsito. 
d – (  )Há bastante tempo que assistimos em São Paulo.   
e – (  ) Muita gordura não implica saúde.



Há ou A



Há ou A
________ dez dias que não tenho 
notícias suas. 
Sairei daqui ________ dez minutos. 
_______ novos contratados no setor 
de vendas. 
_______ chances de ele chegar daqui 
_______ algumas horas. 



a) (      ) Todo o homem tem valores. 
b) (      ) Ele não fez nenhum gol sequer. 
c) (      ) O ex-técnico da seleção brasileira, Telê Santana, afirmou... 
d) (      ) O homem que é um ser mortal deve respeitar a natureza. 
e) (      ) Eu gostaria que você escrevesse a minha autobiografia. 

ASSINALE COM UM X A FRASE CORRETA



A Redação do  
E-mail Profissional 



Detinha, boa tarde! 

Venho, por meio desta, informar o cancelamento da nossa 
reunião. Ela será remarcada daqui há 10 dias. Vamos manter o 
horário das 16hs.  
Envio, em anexo, a planilha dos custos desse mês. Há dois dias 
atrás, percebi que, a cada mês que passa, conseguimos  nos 
aproximar da meta. Esta é uma boa notícia! 

Cordialmente, 
Caco



Detinha, boa tarde! 

Venho, por meio desta, informar o cancelamento da nossa reunião. 
Ela será remarcada daqui há 10 dias. Vamos manter o horário das 
16hs.  
Envio, em anexo, a planilha dos custos desse mês. Há dois dias 
atrás, percebi que, a cada mês que passa, conseguimos  nos 
aproximar da meta. Esta é uma boa notícia! 

Cordialmente, 
Caco 



Bernadete,  

Boa tarde! Informamos o cancelamento da nossa reunião. Ela 
será remarcada daqui a 10 dias. Vamos manter o horário das 16h.  
Em anexo, a planilha dos custos deste mês. Há dois dias, 
percebemos que, a cada mês, conseguimos  nos aproximar da 
meta. Essa é uma boa notícia! 

Atenciosamente, 
Carlos


