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A PERGUNTA DA VEZ 

 

Saber sobre palavras cognatas me ajuda a escrever bem? 

  

UMA GOTA DE GRAMÁTICA 

 

Palavras cognatas são aquelas que têm o mesmo radical. Tire os prefixos e sufixos das palavras amor, amoroso e 
desamor, por exemplo, e você terá am, o radical. 

  

Em ortografia, identificar o radical das palavras é importante para se saber se a palavra é com s, ss ou ç. 

 
Em direito, temos remissão e remição. São diferentes. Remição deriva do verbo remir (livrar o ônus por meio do 
pagamento). Ex.: Houve remição da dívida (a dívida foi paga). Remissão deriva de outro verbo: remitir (conceder o 
perdão da dívida). Ex.: Houve remissão da dívida (houve o perdão da dívida). 

  

QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 

 
Use s, ss ou ç: 
1. As palavras derivadas de verbos cujo radical termina em nd, rg, rt, pel ou corr escrevem-se com ______: - 
expandir/expan__ão – submergir/submer__ão – converter/conver__ão – impelir/impul__ão – percorrer/percur__o. 
2. As palavras que possuem o mesmo radical de verbos terminados em ced, gred, prim e tir grafam-se com ______: - 
proceder/proce__o – regredir/regre__o – comprimir/compre__ão – admitir/admi__ão. 
3. Já as palavras cognatas do verbo ter e seus compostos são grafadas com ______: - reter/reten__ão – 
conter/conten__ão. 
  

DA PRÓXIMA VEZ: 

 

" O uso das palavras-coringas me cria imprecisão no escrever?" 

 

 
 

 

 

Use S, SS ou Ç: 
  
1. As palavras derivadas de verbos cujo radical termina em 
nd, rg, rt, pel ou corr escrevem-se com S: 
expandir/expanSão - submergir/submerSão - 
converter/converSão - impelir/impulSão - percorrer/percurSo; 
2. As palavras que possuem o mesmo radical de verbos 
terminados em ced, gred, prim e tir grafam-se com SS: 
proceder/proceSSo - regredir/regreSSo - 
comprimir/compreSSão - admitir/admiSSão; 
3. Já as palavras cognatas do verbo ter e seus compostos 
são grafadas com Ç: reter/retenÇão - conter/contenÇão. 


