
37 Uso das expressões TÃO POUCO e TAMPOUCO 
 

 
 
 
A PERGUNTA DA VEZ 
 
Eu tenho TÃO POUCA (OU TAMPOUCA) atenção, que me esqueci de fechar a porta? 
Mas você não leu a explicação, TAMPOUCO fez os exercícios ou tão pouco fez os 
exercícios? 
  
 
 
 
UMA GOTA DE GRAMÁTICA 
 
TÃO POUCO = expressão formada pela palavra tão (advérbio) e a palavra pouco é 
variável (adjetivo) quando acompanha um substantivo; ou pouco (advérbio) quando 
acompanha um verbo.   
Exemplos: 
Tenho tão poucos ternos, que cabem num cabide. 
Com tão pouca paciência, revidou as provocações. 
Estudou tão pouco, que foi reprovado. 
  
TAMPOUCO = expressão invariável (advérbio) que se refere a um verbo e significa 
também não, nem, sequer e muito menos. 
Exemplos: 
Não catou o verme, tampouco curou a sarna. (Argh!) 
Não saudou o aniversariante, tampouco o fizeram os outros convivas. (Ele merece?) 
Não acertei a resolução do problema, tampouco você. (Era difícil, uai.) 
  
Obs.: 1) Em Portugal, não se usa o advérbio tampouco, mas sim o advérbio tão pouco. 
          2) A expressão nem tampouco é redundante, por isso deve ser evitada. 
  
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 
 
Use TÃO POUCO ou TAMPOUCO em cada uma das seguintes frases: 
  
1.      Não fiz caminhada, ______________ saí de casa. 
2.      O Brasil não ganhou a Copa Fifa 2014, __________ ficou em terceiro lugar. 
3.      O Brasil investe ____________ em educação, que está entre os países com 
menor índice em alfabetização. 
4.      Com _______________ inspiração, o poema saiu claudicante. 
5.      A Holanda não ganhou nenhuma Copa da Fifa, ____________ a conquistou 
Portugal. 
6.      Com ___________ recursos, não conseguiu viajar pela Itália. 
7.      Data venia, com ___________ argumentos, o advogado pugnou em vão. 
8.      O governo não investe em educação, __________ em saúde. 
9.      Com __________ fé, não acredita nem no que vê. 
10.  Não vai a festas, _____________ recebe visitas. 
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
DA PRÓXIMA VEZ: Uso de faz ou fazem, vai ou vão 
 

 

 

 

 

Respostas às questões 
 
1) tampouco;  
2) tampouco;  
3) tão pouco;  
4) tão pouca;  
5) tampouco;  
6) tão poucos;  
7) tão poucos;  
8) tampouco;  
9) tão pouca;  

10) tampouco. 
 


