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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________ 

NOME:_______________________________________________________________ 

COMPLETE COM POR QUE, POR QUÊ, PORQUE ou PORQUÊ: 

1. Amigos, vocês discutiram  por quê ?  

 

2. Helinton foi aprovado, entretanto não sabe o  porquê.  

 

3. Márcia viajou, porque foi chamada para um trabalho na Inglaterra. 

 

4. Não sabemos o porquê da sua reclamação. 

 

5. Andar dois quilômetros a pé, por quê?  

 

6. Por que  não vai à festa de casamento?  

 

7. Por que são difíceis essas questões? 

 

8. Não saí do ônibus, porque estava longe da minha casa. 

 

9. Jean não foi ao baile, porque  estava cansado. 

 

10. Quero saber por que não comeu o pedaço do bolo.  

 

11.  Por que    há tantos políticos corruptos no Brasil? 

 

12. Continuo muito feliz, porque estou com ótimas notas na escola!  
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RESPONDA ÀS QUESTÕES NO ESTILO DE VESTIBULARES E CONCURSOS 
 

1. Marque a alternativa que contenha o uso correto da grafia dos porquês:  

I. Não entendemos _______ ela berrou tão alto.  

II. É admirável o ideal _____ você luta. 

III. ________ existe o horário de verão? 

a) por que –  por que –  por que 

b) por que – porque –  por que 

c) porque –  por que –  por que 

d) porque –  porque – porque 

e) por quê –  por quê –  por quê 

 

2. Analise as alternativas:  

I. Por quê ainda o filme não começou?  

II. Porque as pessoas precisam se expor nas redes sociais? 

III. Fizeram o contrato, porque queriam garantir que o serviço fosse feito.  

De todas as frases acima, podemos concluir que: 

a) as três trazem o uso incorreto do uso dos porquês.  

b) somente a alternativa III traz o uso correto dos porquês.  

c) as duas primeiras frases trazem o uso correto do uso dos porquês. 

d) a frase II traz o uso correto do uso dos porquês. 

e) as frases I e III trazem o uso incorreto dos porquês. 

 

 

BOA ATIVIDADE ! 


