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MÁ, MÁS, MAL E MAU 

Má: boa 

Ela é uma menina má 

Más:  plural de má, que significa "ruim". 

Exemplo: "Elas são realmente más." 

 

Mal: a palavra "mal" pode ser um advérbio de modo, uma conjunção ou substantivo. Opõe-se a bem, porém 

quando é empregado como conjunção emprega-se como sinônimo de apenas.  

Exemplos:  

 

"Mal saiu de férias, já deve voltar para a escola." (conjunção)  

 

"Aquele garoto saiu mal na prova de ontem." (advérbio de modo)  

 

"Você não sabe o mal que me fez." (substantivo) 

 

 

Mau: A palavra mau é um adjetivo utilizado para acompanhar um substantivo. Opõe-se a bom e pode ser 

utilizada no plural, segundo a necessidade.   

Exemplos:  

 

"Você é um mau aluno."  

 

"Aqueles garotos são maus." 

 

ENTREGUE X ENTREGADO 

Entregue: Diante dos verbos SER e ESTAR 

Use a forma "entregue" com os verbos "ser" e "estar". Assim: "A carta foi entregue à pessoa errada"/ "O dinheiro está 

entregue".  

 

Use "entregado" com os verbos "ter" e "haver". Assim: "Nos últimos anos, tenho entregado minhas economias ao 

governo"/ "Ele havia entregado seu amor a ela". 



IMPRESSO X IMPRIMIDO 

Às vezes, sinto uns olhares reprovadores quando eu falo "TINHA IMPRIMIDO". Defendo-me: está correto usar 

"imprimido" depois dos verbos TER e HAVER. Mas se forem os verbos SER e ESTAR, aí sim, deve-se dizer 

IMPRESSO. Ex. Foi impresso / Está impresso. Havia imprimido / Tinha imprimido. Isso acontece com outros verbos 

também: pago/pagado; gasto/ gastado; o caso anterior: entregue / entregado, entre outros.  

 

RETIFICADO X RATIFICADO 

Usamos o verbo retificar no sentido de “voltar atrás”, de corrigir algo que foi mencionado ou feito. Vejamos os 

exemplos: 

 

A diretora retificou o comentário feito sobre a indisciplina na sala de aula. 

Você retificou o seu erro, razão pela qual não foi demitido da empresa.  

 

Já o verbo ratificar tem o sentido de ter certeza, confirmar algo. Observe: 

 

O réu ratificou seus argumentos. 

Precisamos ratificar se todos os documentos se encontram anexos ao arquivo. 

EM VEZ DE X AO INVÉS DE 

Em vez de iniciar o texto explicando a primeira expressão, discorrerei primeiramente sobre a segunda. Esta expressão 

significa “no lugar de”. É usada para mostrar a substituição de uma ideia por outra, diferente. 

Em vez de mandar um e-mail para o meu chefe, irei telefonar para ele. 

Não trabalhe hoje, se está doente. Em vez disso, vá ao médico. 

 

“Ao invés de” é usado quando há exposição de ideias contrárias, literalmente inversas (“invés” é originário da 

palavra latina inversum e significa “ao contrário”[1]). 

Ao invés de falar, podia calar-se um pouco. 

Demoramos para chegar aqui, porque ao invés de virarmos à esquerda, viramos à direita. 

Repare que: “falar” é o contrário de “calar-se”; “esquerda” é o contrário de “direita”. Mas “mandar um e-mail” não é o 

contrário de “telefonar”, nem “não trabalhe hoje” é contrário de “vá ao médico”. São apenas ações diferentes. 

 

GRAFIA CURIOSA DE ALGUMAS PALAVRAS 

Muçulmano / Muçarela / Miçanga / Maisena / Basculante / Coincidência / Rissole / Aterrissar / Dedetização.  
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