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  Usos dos porquês: Por que, Por quê, Porque ou Porquê? 

O uso dos porquês é um assunto muito discutido e traz muitas dúvidas. Com a análise a 

seguir, pretendemos esclarecer o emprego dos porquês para que não haja mais 

imprecisão a respeito desse assunto. 

Por que 

O por que tem dois empregos diferenciados: 

Quando for a junção da preposição por + pronome interrogativo que, possuirá o 

significado de “por qual razão” ou “por qual motivo”: 

Exemplos:  

Por que você não vai ao cinema? (por qual razão) 

Não sei por que não quero ir. (por qual motivo) 

Quando for a junção da preposição por + pronome relativo que, possuirá o significado 

de “pelo qual” e poderá ter as flexões: pela qual, pelos quais, pelas quais. 

Exemplo:  

Os lugares por que passamos eram encantadores. (pelos quais) 

 

Por quê 

Quando vier antes de um ponto (final, interrogativo, exclamação), o por quê deverá 

vir acentuado e continuará com o significado de “por qual motivo”, “por qual razão”. 

Exemplos:  

Vocês não comeram tudo? Por quê? 

Andar cinco quilômetros, por quê? Vamos de carro.  

Porque 

É conjunção e pode ser usado para indicar uma causa ou explicação de algo. Pode ter 

valor aproximado de “pois”, “uma vez que” etc. 

Exemplos:  

Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. (pois) 

Não vá fazer intrigas porque prejudicará você mesmo. (uma vez que) 

Porquê 

É substantivo e tem significado de “motivo”, “razão”. Vem acompanhado de 

determinante, como um artigo, pronome, adjetivo ou numeral. 
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Exemplos: O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. 

(motivo) 

Diga-me um porquê para não fazer o que devo. (uma razão) 

 

 

 

Pronomes Possessivos 

São palavras que, ao indicarem a pessoa gramatical (possuidor), acrescentam a ela a ideia de posse 
de algo (coisa possuída). Por exemplo: 

Este caderno é meu. (meu = possuidor: 1ª pessoa do singular) 

Observe o quadro: 

NÚMERO PESSOA PRONOME 
singular primeira meu(s), minha(s) 
singular segunda teu(s), tua(s) 
singular terceira seu(s), sua(s) 
plural primeira nosso(s), nossa(s) 
plural segunda vosso(s), vossa(s) 
plural terceira seu(s), sua(s) 

Note que: 

A forma do possessivo depende da pessoa gramatical a que se refere; o gênero e o número 
concordam com o objeto possuído.Por exemplo: 

Ele trouxe seu apoio e sua contribuição naquele momento difícil. 
Observações: 
1 - A forma seu não é um possessivo quando resultar da alteração fonética da palavra senhor. Por 
exemplo: 

Muito obrigado, seu José. 
2 - Os pronomes possessivos nem sempre indicam posse. Podem ter outros empregos, como: 
a) indicar afetividade. Por exemplo: 

Não faça isso, minha filha. 
b) indicar cálculo aproximado.Por exemplo: 

Ele já deve ter seus 40 anos. 
c) atribuir valor indefinido ao substantivo. Por exemplo: 

Marisa tem lá seus defeitos, mas eu gosto muito dela. 
3- Em frases onde se usam pronomes de tratamento, o pronome possessivo fica na 3ª pessoa. Por 
exemplo: 

Vossa Excelência trouxe sua mensagem? 
4- Referindo-se a mais de um substantivo, o possessivo concorda com o mais próximo. Por exemplo: 

Trouxe-me seus livros e anotações. 
5- Em algumas construções, os pronomes pessoais oblíquos átonos assumem valor de possessivo. 
Por exemplo: 

Vou seguir-lhe os passos. (= Vou seguir seus passos.) 
 


