
1 – Completa as frases escrevendo por que ou porque.

Por que – pelo qual; pela qual; pelos quais; pelas quais.
Porque – por qual motivo (causa ou fim)

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

por que / porque

A Joana não viu o filme todo adormeceu.

A Joana estava cansada; foi esse o motivo adormeceu.

O Bruno riu-se muito o filme era divertido.

A Inês quis saber houve um intervalo tão grande.

O Martim tirou o casaco estava com calor.

tiraste o casaco, Martim?

Foram estas as razões escolhemos este filme.

2 – Completa as frases, escrevendo as palavras por que ou porque.

Não fui ao futebol chovia muito, este foi o motivo

fiquei em casa.

A minha equipa treina muito quer ganhar, sendo esta a razão

treina tanto.

Ninguém sabe o motivo ficou doente.

Escreve-se por que quando a palavra que se refere a nomes, podendo
ser substituída por qual ou quais.
Ex.: Por que livro estudaste? “Por qual livro estudaste?

A expressão por que pode ser substituída por pelo qual, pela qual, pelos
quais, pelas quais.
Ex.: Foi esta a razão por que chorei “Foi esta a razão pela qual chorei.

Escreve-se porque nos outros casos.
Ex.: O Marco cansou-se porque veio a correr. Porque estás a transpirar?



2 – Assinala com X as frases corretamente escritas, tendo em atenção o uso 
das palavras por que e porque.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

Não fiz os deveres por que tive de ir ao médico.

por que / porque

Este exercício está errado porque fiz mal as contas.

Ontem fui ao cinema porque era domingo.

Por que estava doente, não fui à escola.

Por que – pelo qual; pela qual; pelos quais; pelas quais.
Porque – por qual motivo (causa ou fim)

Aos domingos, os pais da Engrácia costumavam dizer:
– Vai pôr o casaco e o chapéu porque vamos passear.
O automóvel era velho e andava devagar, o que lhe permitia ir

olhando à sua volta e ter tempo para cantar cantigas.
De tudo a Engrácia fazia uma cantiga.

O dia está muito frio
vejo o sol no horizonte
vou buscar uma andorinha
para voar de monte em monte.

E o passeio continuava e Engrácia inventava mais cantigas.

1 – Completa com as palavras por que ou porque.

Aventuras da Engrácia

motivo a Engrácia inventava cantigas?

Ela cantava o automóvel andava devagar.

Ela cantava via paisagens bonitas.

não inventas, também tu, uma cantiga.



3 – Substitui por que por pelo qual, pelos quais, pelas quais ou por qual.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

por que / porque

é que o astronauta não pousou na Lua?

a lua estava cheia.

1 – Completa os versos usando porque ou por que.

é que me chamo Sol

E não me chamo Lua?

é que me chamo Lua

E não me chamo caracol?

Cada coisa tem o seu nome

Para assim ser conhecida.

Maria Alberta Meneres, Conversas com versos, Porto Editora, 1.ª edição, 2014

Mas se tivesse outro nome

Em vez daquele que tem,

Lá voltaria outra vez…

A pergunta repetida:

« é que eu me

Chamo assim?»

2 – Completa a anedota.

Ele sabe por que caminho devemos ir para a escola.

Nunca mais estreia o filme por que anseio.

São muitas provas físicas por que temos de passar no campeonato.

Ele desconhece os jogos por que temos de passar em cada nível.

4 – Completa o diálogo com porque ou por que.

– Comprei o último livro do Harry Potter a Leonor disse que

era fantástico.

– motivo não compraste antes um livro do Tintim?

– razão haveria de o comprar?

– é muito divertido.

– é que não me deixas ler os dois, e eu depois decido?


