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DESPERCEBIDO X DESAPERCEBIDO

DESPERCEBIDO

Adjetivo

1.que não se percebeu; não 
observado, não notado. 
("mudanças d.“)

2. que não se sentiu. ("arranhão 
d.“)

DESAPERCEBIDO

Adjetivo

1. que não está preparado; sem 
munições, provisões; 
desaparelhado, desmunido. 
("exército d.“)

2. que está distraído; 
desacautelado, descuidado, 
desprevenido. ("viu-a d. e roubou-
lhe a bolsa“)



LUXO X LUXÚRIA

LUXO

substantivo masculino

1. maneira de viver caracterizada 
pelo gosto do fausto e desejo de 
ostentação, por despesas 
excessivas, pela procura de 
comodidades caras e supérfluas.

2. qualquer bem, objeto caro que 
origina despesas supérfluas. ("o 
carro deixou de ser um l.“)

LUXÚRIA 

substantivo feminino

1. viço, magnificência (a propósito 
de vegetações).

2. rel segundo a doutrina cristã, 
um dos sete pecados capitais.



DISCRIMINAR X DESCRIMINAR

DISCRIMINAR

Verbo

1. transitivo direto e bitransitivo: 
perceber diferenças; distinguir, 
discernir. ("d. bem as cores“)

2. transitivo direto: colocar à 
parte por algum critério; 
especificar, classificar, listar. ("é 
preciso d. os artigos em falta“)

DESCRIMINAR

Verbo

1. Ato de provar que não há crime, 
ou seja, inocentar alguém.

Exemplo: "O projeto para 
descriminar o uso da maconha foi 
negado".)



CESTA X SESTA X SEXTA

CESTA

Recipiente onde 
se guardam ou se 
transportam 
várias coisas, 
sendo sinônimo 
de cesto.

SEXTA

Forma reduzida 
de sexta-feira e a 
forma feminina 
de sexto, o 
numeral ordinal 
relativo ao seis.

SESTA

Repouso depois 
do almoço e um 
intervalo de 
tempo referente 
às horas de 
maior calor do 
dia.



HÁ X A X À X AH

Extraído de: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/ha-a-a-e-ah-entenda-as-diferencas-de-uso.htm?cmpid=copiaecola



DESVIOS ORTOGRÁFICOS

✓A partir – S E P A R A D O ;

✓Subtítulo - JUNTO ;

✓Antissociais – JUNTO;

✓BullYING;

✓prÓximo / vÍtima / incÔmodo – COM acento (proparoxítonas);

✓idEia – SEM acento (paroxítona terminada em ditongo crescente);

✓“ My little poney” ou My little poney (nomes de filmes, livros etc)



DESVIOS ORTOGRÁFICOS

✓MESES, ESTAÇÕES DO ANO E DIA DA 
SEMANA: letra minúscula.

✓Moedas: 
▪Real: R$ 
▪Dólar dos EUA: US$
▪Dólar do Canadá: C$



GENERALIZAÇÕES 

Principal/principalmente

Tudo/nada

Sempre/nunca

Provavelmente 



Suicidou ou suicidou-se?

O verbo "suicidar" já significa "se matar". Logo, 
dizer " fulano se suicidou" é o mesmo que dizer 
"fulano se se matou", ou seja: é um pleonasmo, 
uma redundância (dizer duas vezes a mesma 
coisa). Porém, esse verbo é tão pronominal que se 
tornou um caminho sem volta. O uso do pronome 
"se" já está consagrado. 

PLEONASMOS/REDUNDÂNCIAS



PLEONASMOS/REDUNDÂNCIAS

a) Ato cometido;

b) “O caso aconteceu...”

c) “...fizeram uma roda ao redor de...”;

d) “Esse relato conta...”;

e) “Há muitos anos atrás...”

f) “Eu, na minha opinião..”

g) “Este relato conta o triste caso que ocorreu...”



IMPRECISÃO VOCABULAR

a) “... o menino é recebido por chutes...”

b) “... as pauladas que o menino recebeu na 
cabeça...”



MARCAS DE LINGUAGEM 
PESSOAL/OPINATIVA

a) “... um garoto de apenas 11 anos...”;

b) “... o motivo foi apenas gostar do filme...”; 

c) “Este relato conta o triste caso que ocorreu...”


