O emprego de por que, por quê, porque e porquê.
1. Por que -> usamos como pronome interrogativo.
-> no inicio das orações = significando por qual motivo.
Por que você não vai? -> interrogativa direta
-> no meio das orações
Quero saber por que você não vai -> Interrogativa indireta
Usamos por que como pronome relativo como sinônimo de pelo qualpela qual- pelos quais- pelas quais.
-> Estas são as razões por que você não vai ( pelas quais)
-> Estes são os motivos por que não tenho gatos. ( pelos quais)

2. Por quê -> pronome interrogativo no final de orações significando por
qual motivo.
-> Você não vai, por quê?
-> Você não tem gatos, por quê?

3. Porque -> usamos nas respostas para dar uma explicação.
-> Não vou porque não quero!
-> Não tenho gatos porque sou alérgica.

4. Porquê -> usamos como sinônimo de causa, razão, motivo.
-> Não sei o porquê de tanta confusão.
-> Conte- me os porquês de sua tristeza. ( a razão, os motivos)

Atividades

1. Assinale a alternativa errada quanto ao emprego do porquê:
(
(
(
(
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) Não revelou o motivo por que não foi ao trabalho.
) Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido.
) Eis o porquê da minha viagem.
) Ele não veio por que estava doente.
) Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio.

2. Complete as lacunas utilizando: por que, por quê, porque e porquê:
a) Não sei o _____________ de tanta euforia.
b) Você não compareceu à reunião _____________?
c) Os caminhos _____________percorremos são tortuosos.
d) _____________ não desiste dessa aventura maluca?
e) Voltamos _____________ estávamos com muita saudade.

3. Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda:
a) Porquê
b) Por quê
c) Por que
d) Porque
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) Não fez a pesquisa_____________ estava doente.
) _____________ Marcela não conta toda a verdade?
) Não quis ir ao cinema _____________?
) Nem imagino o _____________ dessa alegria.

