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É expressamente proibido cópia, venda, 

publicação e distribuição do conteúdo ofe-

recido. a utilização para qualquer outro 

fim está expressamente proibida por lei e 

pode resultar em penas civis e criminais.
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EXERCÍCIOS

1. Todas as frases abaixo estão escritas corretamente, exceto: 

a. Alugam-se bicicletas e motos.

b. Vendem-se baterias e relógios.

c. Nota-se a verdade diante dos fatos.

d. Precisam-se de funcionários competentes.

e. Reformou-se a casa dos vizinhos. 

2. Qual é a sequência de palavras em que não ocorre erro na grafia? 

a. muçarela – ansioso – xuxu – exceção – maisena

b. muçarela – ansioso – chuchu – exceção – maisena

c. mussarela – ansioso – chuchu – excessão – maizena

d. mussarela – ancioso – chuchu – exceção – maizena

e. muçarela – ansioso – chuchu – exceção – maizena

Os erros mais comuns de Português

Selecionei os erros mais comuns de português e preparei os exercícios desta apostila. Faça-os 
com bastante atenção e não erre mais na hora de escrever. 

lembre-se de que erros de português diminuem muito a sua nota na hora da avaliação de uma 
prova e fazem com que o seu texto perca a credibilidade diante dos seus clientes. além disso, 
muitas empresas, antes de contratarem seus funcionários, pesquisam os perfis dos candidatos na 
internet. Viu só a importância de saber escrever corretamente? 

todos os exercícios possuem gabarito comentado. Fique atento às explicações para poder apro-
veitar de forma satisfatória todo o conteúdo da apostila.

bom estudo! 

céu Marques



10oS erroS MaiS coMunS de PortuguêS                                                                                          Copyright © 2020

1. Letra d

Precisa-se de funcionários...  Quando o termo “se” indica índice de indeterminação de sujeito, 
o verbo é sempre conjugado na 3ª pessoa do singular, nunca do plural.

2. Letra b

Todas as grafias estão corretas: muçarela; ansioso; chuchu; exceção; maisena.

3. Letra e

Meio-dia e meia (hora)

Daqui a pouco – Usa-se “a” para tempo futuro e “há” para tempo passado.

Seguem anexas – É preciso fazer a concordância em gênero e número com o sujeito (as fotos 
do casamento).

Por que – Usado em início de frase

Entre mim e você – A preposição “entre” vem sempre seguida de pronomes pessoais oblíquos 
(mim, ti) e nunca de pronomes pessoais retos (eu, tu).

4. “Por ora” tem o mesmo sentido de que “por enquanto”. / “Por hora” faz referência às horas. 

“Iminente” é algo que está prestes a acontecer. / “Eminente” significa excelente. 

“Se não” é uma expressão que impõe condição. / “Senão” tem o mesmo sentido de “caso 
contrário”. 

“Em nível de” é o mesmo que “em termos de”. / “A nível de” tem o sentido de nivelar. 

Viajem (com J) é a conjugação do verbo “viajar”. / Viagem (com G) é substantivo.

5. Letra c

Usar “há” e “atrás” na mesma frase é uma redundância, já que os dois termos indicam passa-
do. O correto é usar um ou outro. “Há muitos anos” ou “muitos anos atrás”.

O verbo “haver” com sentido de “existir” é impessoal, ou seja, não tem sujeito e nunca vai 
para o plural. 

Usa-se “a” para tempo futuro e “há” para tempo passado.

6. Letra e

Comprei este livro para eu ler na viagem.

“Mim”, pronome pessoal oblíquo tônico, só será utilizado quando desempenhar a função de 
complemento em uma oração. “Eu”, pronome pessoal reto, só será utilizado quando desem-
penhar a função de sujeito em uma oração.

Gabarito comentado
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Clique aqui para conhecer nossa coleção de apostilas digitais!
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