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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Atividade de fixação dos Porquês 

 

1) Complete com (porque, por que, porquê ou por quê) de acordo com o que se pede: 

 

a) Quero saber por que você está assim. (pergunta indireta) 

b) Foi aprovado e não sabe por que.(por qual motivo) 

c) Por que está tão feliz. ( pergunta direta) 

d) Vitória não foi a festa porque não tem vestido. (explicação) 

e) Ignoram o porquê da sua escolha. (o motivo = substantivo) 

f) São difíceis os caminhos por que caminhei. (pelos quais) 

g) Não veio a faculdade por que carona? ( pergunta propondo resposta) 

h) Não viajou, porque não tinha dinheiro. (pois) ( explicação) 

i) Por que as pessoas vivem brigando? (pergunta direta) 

j) Não viajou por quê? (frase interrogativa) 

k) Ele viajou porque foi chamado para uma festa. (uma vez que) 

l) Ela deve estar na escola porque está no horário. (resposta) 

m) A mãe quer um porquê de tanto choro. (substantivo) 

n) Ana não veio a aula porque não tem caderno. (pois) 

o) Muitos reclamaram, mas não havia por que. (por qual motivo) 
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2) Complete as frases abaixo com porque, por que, porquê ou por quê: 

 

a) Por que ninguém ri agora? 

b) Vitor não aprendeu, por quê? 

c) Afastei-me porque ninguém queria ouvir. 

d) O bebê está assustado, por quê? 

e) Eis o motivo por que venci. 

f) Creio que vou acertar porque estudei muito. 

g) Por que as crianças gritam tanto? 

h) A professora quer saber porquê eu faltei. 

i) João, por que você está triste? 

j) Qual é o por que do seu alegria? 

k) Eu já contei as dificuldades por que passei? 

l) Pedro vai trabalhar, porque precisa. 

m) Por que vocês estão tão distantes? 

n) Vocês tem muita pressa por quê? 

o) Não há porquê chorar. A vida é bela. 

p) Você vai ter que me dar alguns porquês! 

q) Vocês vão viajar porque tiraram boas notas. 

r) Ele não veio, porque choveu muito. 

s) Não vejo porquê mudar. 


