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Por que você chegou atrasada?

1) Por que
Observe que este 1ª caso é formado por duas
 palavras e não existe acento. Veja um exemplo 
de utilização: 

Embora os sons da fala sejam parecidos, cada
uma dessas palavras, ou expressões, possui
uma única forma de ser escrita e, além disso,
possui um momento certo para ser usada
dentro de uma frase. E é isso que iremos
aprender agora.

 Na nossa gramática existem estas 4 palavras que
possuem os sons parecidos. Veja quais são:

por que / por quê
porque / porquê

   Aprendendo a usar os "porquês"

QUE
POR 
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 Por que você chegou atrasada? 
 Por qual motivo você chegou atrasada?

Por que você não chega mais cedo?
Por que você não quer assistir ao vídeo
comigo?
Por que você prefere pipoca doce?

Dica: tente substituir este "por que" pela
expressão "por qual motivo". Se a frase
continuar com o mesmo significado, então este
"por que" está no lugar certo e na hora certa.

Então, vamos fazer essa troca e verificar se a
frase manteve o mesmo sentido ou não.

1.
2.

Note que a segunda frase continuou com o
mesmo significado da primeira. Então,
podemos dizer que este "por que" está escrito
corretamente. Veja outros exemplos nos quais
o "por que" foi escrito acertadamente.

Note que nos exemplos acima, todos os "por que"
podem ser substituídos pela expressão 
"por qual motivo". Por isso podemos dizer
que todos foram usados corretamente.

 

Hora de
praticar.

clique aqui
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Você chegou atrasada por quê?

Você não quer beber 

Você não falou com 

Minha avó não 

2) Por quê
Observe que este 2ª caso também
é formado por duas palavras, mas
desta vez, existe um acento no "quê".
 Veja um exemplo de utilização: 

Dica: este "por quê", separado e com acento,
deve ser escrito somente no final de uma frase,
logo antes da pontuação. Por isso ele está na
posição correta, antes do ponto de interrogação
(?). Veja outros exemplos nos quais o "por quê",
separado e com acento, foi escrito da maneira
correta no final da frase:

       nada por quê?

      ela não sei por quê.

       janta tarde, mas eu
       sei por quê.

 

POR 
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Veja que em todos esses exemplos acima o "por
quê" foi escrito no final da frase, imediatamente
antes da pontuação final. 

Normalmente, o final de uma frase pode ser
marcada por um ponto final (.), um ponto de
interrogação (?), ou um ponto de exclamação (!).

Estou chamando sua atenção porque você
sempre chega atrasada. 

 3) Porque
Neste 3º caso temos uma única palavra e escrita
sem acento. Veja um exemplo: 

Dica: esse "porque", sem acento, deve ser
utilizado quando estamos dando uma
explicação. Quando ele é usado de forma
correta, no lugar certo, a gente pode trocá-lo
pela palavra "pois" e a frase não altera o
significado. Vejamos. 

Hora de
praticar.

clique aqui
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Vamos, então, trocar o "porque" pela palavra
"pois". Se a frase continuar com o mesmo
significado, então o "porque" está no lugar certo
e na hora certa.

     1) Estou chamando sua
          atenção porque você
          sempre chega atrasada. 

     2) Estou chamando sua 
          atenção pois você 
          sempre chega atrasada. 

Podemos notar que apesar da troca da palavra
"porque" pela palavra "pois" as duas frases
possuem o mesmo significado. Ou seja: o
significado da frase não mudou quando
trocamos o "porque" pelo "pois".

Quando isso acontece é sinal de que o "porque",
escrito assim, tudo junto e sem acento, está no
lugar certo. 

Vejamos mais alguns outros exemplos, em
seguida.
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Você não quer beber porque tomou muito
refrigerante.
Você não quer beber pois tomou muito
refrigerante.

Você não falou com ela porque vocês brigaram.
Você não falou com ela pois vocês brigaram.

Minha avó não janta tarde porque ela faz jejum
intermitente.
Minha avó não janta tarde pois ela faz jejum
intermitente.

Vou estudar porque quero ser alguém na vida.
Vou estudar pois quero ser alguém na vida.

 Veja outros exemplos:

Veja que em todos esses exemplos acima, o
"porque" pode ser trocado pela palavra "pois" e
todas as frases continuam com o mesmo
significado.

Quando isso acontece, temos certeza de que o
"porque" foi empregado de forma correta.

Hora de
praticar.

clique aqui

Hora de
praticar.

clique aqui
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Eu gostaria de saber o porquê do seu atraso.

Eu gostaria de saber o porquê do seu atraso.
Eu gostaria de saber o motivo do seu atraso.

4) Porquê
Neste 4º caso também temos
uma única palavra, 
mas desta vez escrita
com acento. Veja um exemplo: 

Veja que na frente deste "porquê" aparece o
artigo "o". Normalmente, quando aparece as
palavras o, os, um, uns na frente, então o
"porquê" deve ser escrito assim: uma única
palavra com acento.

Dica: quando for possível trocar o "porquê" pela
palavra "motivo" e a frase não mudar o
significado, então podemos afirmar que o
porquê está no lugar certo e escrito de forma
certa.

Vamos fazer este teste com a frase do exemplo
acima. Veja como fica a substituição.

1.
2.

PO
RQUÊ 
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Ele queria saber o porquê do sucesso dela.
Ele queria saber o motivo do sucesso dela.

Todos sabiam os porquês de tanta alegria.
Todos sabiam os motivos de tanta alegria.

Eu desconfio que por trás disso

Eu desconfio que por trás disso

Ela não me disse seus porquês para tanta
revolta.
Ela não me disse seus motivos para tanta revolta.

Perceba que mesmo trocando o "porquê" pela
palavra "motivo" a frase não se alterou. Ela
continua significando a mesma ideia. 

Portanto, podemos afirmar que este "porquê"
está empregado corretamente.

Veja mais exemplos. Note que todos os
"porquês" puderam ser trocados por motivo(s)
sem alterar o sentido da frase. Por isso, estão
todos escritos corretamente.

       não tem apenas um porquê.

       não tem apenas um motivo.

Hora de
praticar.

clique aqui
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