
 

 

206  Fazendo a escolha correta (continuação) 

         

 

 
A pergunta da vez 
 
 
Já vimos que várias expressões da Língua Portuguesa se apresentam ora de uma forma, ora de outra, de 
acordo com seu emprego e significado. É o caso de “mas” e “mais, “se não” e “senão”, “a cerca de” e 
“acerca de” etc. Agora vamos ver expressões que sempre devem ser evitadas, pois, ainda que 
popularizadas, não estão corretas.  

  

Pergunta da vez 
Qual está correto e qual está errado? 

 
Uma gota de gramática 
1 - Haja vista ou haja visto?  

     (“Haja vista” é expressão invariável e significa “tendo em vista”.) 

2 - Namorar Pedro ou namorar com Pedro?   

     (Namorar é  verbo transitivo direto e dispensa preposição.) 

3 - Tv a cores ou Tv em cores?   

     (O correto é “Tv em cores”, assim como seria “Tv em preto e branco”.) 

4 - Zero graus ou zero grau?   

    (Zero é um numeral usado sempre no singular: zero grau, zero hora, zero km.) 

5 - Faz dez dias ou fazem dez dias?   

     (O verbo fazer, indicando tempo decorrido, não tem plural. Usa-se sempre na 3ª pessoa do singular.) 

6 - Duzentos gramas ou duzentas gramas? 

     (As unidades de massa “o grama” e “o quilograma” são vocábulos masculinos.) 

7 - A nível de ou em nível de? 

     (Embora popular, a expressão “a nível de” deve ser evitada, pois está em desacordo com a norma 
culta.) 

8 - Eles estão alerta ou eles estão alertas? 

     (Alerta é uma interjeição e, por isso, invariável.) 

9 - Desculpem o transtorno ou desculpem-nos pelo transtorno? 

     (Aquele que se desculpa, desculpa-se por alguma coisa.) 

 

Questão bem prática para você 
Escolha, de acordo com a exposição acima, qual é a expressão mais adequada para completar as lacunas 
abaixo, tendo em vista o contexto formal da língua: 

a) _________o ocorrido, não falarei mais sobre o assunto. (Haja vista ou Haja visto) 

b) _________João é sempre uma descoberta, que menino amoroso. (Namorar com ou Namorar) 

c) _________quanto ao aumento da conta de luz; qualquer modificação o povo tende a ir para a rua. 
(Eles estão alerta ou Eles estão alertas) 

d) Todas as vezes que a mãe de Camila vai ao mercado ela compra __________ de carne de boi. 
(trezentos gramas ou trezentas gramas) 

 
Respostas:  
a) Haja vista; b) Namorar; c) Eles estão alerta; d) trezentos gramas. 


