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1. QUANTOS PAÍSES USAM A LÍNGUA 
PORTUGUESA?

2



Nove países usam a língua portuguesa de forma oficial.

1. Angola;

2. Brasil;

3. Cabo Verde;

4. Guiné-Bissau;

5. Guiné Equatorial;

6. Moçambique;

7. Portugal;

8. São Tomé;

9. Príncipe e Timor Leste. 

A cada cinco indivíduos que falam português no mundo, quatro são de origem brasileira.
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O plural de qualquer é quaisquer. 
O interessante é que nenhuma outra palavra da língua portuguesa 
tem a indicação de plural no interior, o comum é sempre no final.

2. COMO SE FAZ O PLURAL DA PALAVRA QUALQUER?
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3. O QUE MAÇANETA TEM A VER COM MAÇÃ? 

A palavra maçaneta (aquela das portas) é um diminutivo de
maçã, a fruta. O motivo? A origem desta palavra é que,
muitos anos atrás, a aparência da maçaneta era de uma
pequena fruta.

...
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4. VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE TODO PAÍS E TODO 
O PAÍS ?

Uma única letra na língua portuguesa faz toda a diferença.

“todo país” significa em qualquer país.

“todo o país”, com a letra “o”, refere-se ao país inteiro.
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5. VOCÊ CONHECE A ORIGEM DA EXPRESSÃO 
“ACABAR EM PIZZA” ?

Significa que algo errado aconteceu e ninguém foi punido. O
tema é originário do futebol, na década de 1960.

Dirigentes se reuniram para resolver problemas e, 14 horas
depois de discussões, foram à pizzaria saciar a fome. Em
seguida, foram para casa e os problemas simplesmente
cessaram.
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6. CASO OU ACASO?

1. Com a conjunção se, deve-se utilizar acaso, e nunca caso.

Ex.: "Se acaso vir meu amigo por aí, diga-lhe que estou bem."

2. Sem a conjunção se, podemos dizer: "Caso o veja por aí,
diga-lhe que estou bem".
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7. ACERCA DE  - HÁ CERCA DE  - A CERCA DE

1. Acerca de significa “a respeito de”.

Ex.: Falei com ele acerca de sua situação financeira.

2. Há cerca de é uma expressão em que o verbo haver indica
tempo transcorrido, equivalente a faz.

Ex.: Há cerca de um mês que não a vejo.

3. A cerca de significa “ aproximadamente”.

Ex.: Chego daqui a pouco. Estou a cerca de cinco minutos da
empresa
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8. VOCÊ JÁ USOU AS PALAVRAS “ALGURES E ALHURES” ?

1. Algures é um advérbio de lugar e quer dizer "em algum 
lugar".

Ex.:  Meu livro foi deixado em algures desta biblioteca.

1. Alhures significa "em outro lugar".

Ex.:  O exame foi deixado alhures, pois aqui não está.
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9.  FROUXO      OU    FROUCHO

Depois de ditongo, geralmente se emprega x.

Ex.: afrouxar, encaixe, feixe, baixa, faixa, frouxo,
rouxinol, trouxa, peixe, etc
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10. Preço Barato / Preço Caro?

Só existe preço alto ou baixo. 

Obs.: O produto pode ser caro ou barato. 

Ex.:  Esse carro é muito caro. 

Mas

O preço do carro é alto.
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11.  BEM VINDO  - BENVINDO  - BEM-VINDO?

Deve-se escrever bem-vindo, sempre com hífen. 

Obs.: Benvindo é nome próprio.
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12. QUAL A DIFERENÇA DE BIMENSAL PARA BIMESTRAL?

• Algo só é bimensal quando é publicado duas vezes ao mês,
ou seja, de 15 em 15 dias.

• Quando algo é revista bimestral, só é publicado de dois em
dois meses.

Percebeu a diferença?
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