
49 Uso de Grátis/Gratuito 

 

 
 
 

A pergunta da vez 
  
Em que situações se deve usar grátis ou gratuito? 
 

 
Uma gota de gramática 
  
Grátis é um advérbio e, portanto, modifica verbos. Corresponde a “gratuitamente, de 
graça”. 
  
Gratuito funciona, geralmente, como adjetivo; por isso, modifica substantivos. 
  
Na língua informal, essa distinção gramatical não inexiste (propaganda 
grátis/gratuita). 
  
Lembre-se! 
Se for possível usar “de graça” ou “gratuitamente”, caberá grátis. 
Exemplo: Compre um sanduíche e leve grátis (de graça/gratuitamente) um suco. 
Se não for possível fazer essa substituição, use gratuito. 
Propaganda gratuita só em horários estabelecidos em lei. 
  
Atenção! 
Use grátis para modificar verbos (Viaje grátis/Estacione grátis/Receba grátis). Se 
modificar substantivos, use gratuito (Viagem gratuita/Estacionamento 
gratuito/Recebimento gratuito). 
  
Gratuito é uma palavra paroxítona, por isso a pronúncia é gra-tui-to, e não gra-tu-í-
to. 
  
É redundância escrever, por exemplo, “Ganhe grátis/gratuitamente um sorvete”. 

 
 
 
 
 
 



QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 
 
Complete as sentenças com grátis ou gratuito: 
  
a) “O poeta é um fingidor/Finge tão completamente/Que chega a fingir que é dor/A dor 
que deveras sente [...]”. Receba ______ essa e outras poesias de Fernando Pessoa. 
 
b) Para o Ministro da Justiça, ele tem sofrido acusações ______ por ter recebido 
advogados de empreiteiras investigadas pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. 
 
c) O Ministro da Justiça disse que a Operação Lava Jato “tomaria outro rumo depois 
do carnaval, e, portanto, os executivos presos não deveriam partir para a delação 
premiada”. Isso é piada ou faz parte do cinismo ______ que tomou conta deste país? 
 
d) Um dos Ministros da Espanha disse que classifica como “absolutamente intolerável” 
que a Venezuela peça às empresas espanholas que colaborem para anular a péssima 
imagem do chavismo. Isso é mesmo intolerável, exigir que empresas estrangeiras 
façam propagandas ______ para governos que perseguem seus opositores. 
 
e) Líderes do PT afirmam que as acusações de corrupção contra o partido são uma 
violência _______ da oposição. 
 
f) Para finalizar, deixemos de lado essa enxurrada de notícias desalentadoras e 
façamos uma reflexão, nada ______, lendo estes versos de Paulo Leminski (Bem no 

fundo): “No fundo,no fundo,/bem lá no fundo/a gente gostaria de ver nossos problemas 
resolvidos por decreto [...]”. 
 
 
 
 
 

 

 

Respostas às questões: 
 
a) grátis 
b) gratuitas 
c) gratuito 
d) gratuitas 
e) gratuita 
f) gratuita 
 


