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ELE SAIU ÀS 10h   - ELE SAIU AS 10h
QUAL A FORMA CORRETA?

Ele saiu “às” 10 horas
Estarei no escritório das 8 “às” 12.
O filme está programado para “as” 2 horas da tarde.
A reunião será das 2 “às” 4 da tarde.
Ela está aqui desde “as” 16 horas.
Após “as” 8 horas, as portas serão fechadas.
Ele ficará aqui até “as” 19 horas.
A próxima reunião será “à” 1 hora da tarde.
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VAMOS SE VER AMANHÃ?

Com certeza não nos veremos, não é mesmo?

VAMOS – Forma verbal de 1ª pessoa do plural

SE – Pronome de 3ª pessoa 

Então a forma correta é  VAMOS NOS VER AMANHÃ.
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AONDE OU ONDE VOCÊ ESTAVA ?
“Onde”: é usado com verbos que expressam ideia de estado ou 
permanência. 
Ex.: “Onde” mesmo você mora?
Ex.:  “Onde” você estava?

“Aonde”: é usado com verbos que expressam ideia de movimento. 
Ex.: ”Aonde” você vai, com tanta pressa?
Ex.: “Aonde” ele quer chegar?
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Não se esqueça de que substantivos terminados com o ditongo EU, 
você acrescenta a letra “s” para fazer o plural.
Ex.: chapéu – chapéus

céu   - céus
troféu  - troféus

Obs.:    Nos vocábulos terminados em “el”, substituímos o “l” por “éis”:
Papel/papéis;            
Cruel/cruéis;                             
Carrossel/carrosséis.

O PLURAL DE TROFÉU É TROFÉUS..
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Você conhece a palavra APRESSAR com “dois esses”? E APREÇAR com 
“cê-cedilha”?
Qual delas está certa?

As duas são corretas, porém com sentidos diferentes.

APRESSAR deriva-se de pressa.
Ex.: Preciso me apressar para chegar na hora marcada.

APREÇAR significa colocar o preço.
Ex.: Preciso apreçar cada produto para não vender com valor errado.
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No calor, a gente SUA ou a gente SOA?
SUAR é um verbo regular. Conjuga-se da mesma forma que aqueles
terminados em "-uar", como "atenuar", “atuar”, “pontuar” etc.

Eu atenuo, tu atenuas, ele ATENUA.

O correto é dizer “ No calor, a gente SUA.

Então "a gente soa" não existe? Bem, existir, existe, porém o sentido é bem
diferente. Ao dizer "a gente SOA", estamos dizendo que nós produzimos
som, pois SOAR significa exatamente isso: produzir som.

Ex.: a caixa de som soa muito grave.
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TINHA TRAGO OU TINHA TRAZIDO?
Alguns verbos apresentam dois particípios. Veja:
“Não sabia que o poeta HAVIA MORRIDO.”
“Não sabia que o poeta ESTAVA MORTO.”
“Quando liguei para o banco, o gerente já TINHA ACEITADO a promissória.”
“A promissória FOI ACEITA pelo banco.”

Com os verbos TER e HAVER, devemos usar um tipo de particípio
(terminado por –ado ou –ido), que é a forma "regular“.
Com os verbos SER e ESTAR, devemos usar o particípio "irregular".
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