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3. RATIFICAR OU RETIFICAR?

As duas formas existem, mas apresentam valores semânticos 
diferentes. 

RATIFICAR significa confirmar.

Ex.: Vamos ratificar o pedido. ( Vamos confirmar o pedido)

RETIFICAR significa corrigir, consertar.

Ex.: Vamos retificar a resolução da questão. ( vamos corrigir ...)
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4. O plural de caráter é caracteres?

Pouca gente tem coragem de usar, mas o plural de caráter é 

caracteres. 

Ex.:  Carlos pode ser um bom-caráter, mas os dois irmãos dele 

são dois maus-caracteres.
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5. Por que catequizar não se escreve com “S” já que
catequese se escreve com “s”?

Os verbos derivados de palavras primitivas grafadas com ”s” formam-
se com o acréscimo do sufixo –ar, quando a palavra primitiva possuir IS 
+ Vogal.

Ex.:  análise-analisar;

pesquisa-pesquisar;

aviso-avisar;

paralisia-paralisar.

Obs.: Catequese não possui IS+ VOGAL
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6. /GRATUÍTO/ OU  /GRATUITO/ ?

O certo é gratuito, da mesma forma que 
pronunciamos intuito, circuito, fortuito, etc.
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7. / RUBRICA / OU  / RÚBRICA / ?

Escreva e diga sempre rubrica.
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8. EU QUERO QUE ELE CONTINUE OU CONTINUI?

Os verbos terminados em -uar fazem a segunda e a
terceira pessoa do singular do presente do indicativo e
a terceira pessoa do imperativo afirmativo em -e e não
em -i.

Ex.: Espero que ele continue...
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9. Nas expressões é muito, é pouco, é suficiente, o verbo ser fica
sempre no singular, sobretudo quando denota quantidade,
distância, peso.

Ex.: Dez quilos é muito.

Ex.: Dez reais é pouco.

Ex.: Dois gramas é suficiente.
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10. É PROIBIDO  OU  É PROIBIDA?

Quando o sujeito vier determinado por um artigo, usa-se a flexão do
predicativo em consonância com o artigo.

Ex.: A entrada de estranhos é proibida.

Caso não haja artigo, usar-se-á o predicativo no masculino.

Ex.: Entrada de estranhos é probido.
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