
Atenção: este material foi extraído da coluna língua portuguesa do site Educação 

UmComo. Vale a pena visitar o site e conferir outros materiais. Faça isso clicando 

aqui: http://educacao.umcomo.com.br/articulo/em-que-consiste-o-queismo-

6724.html  

Em que consiste o queísmo 

É tão errado usar palavras quando não são necessárias quanto omiti-las quando se 

requer usá-las. Um caso claro é o do de queísmo e o queísmo, enquanto o primeiro 

consiste em cometer o erro de introduzir um "de" antes da conjunção "que"; 

o queísmo consiste em suprimir a preposição em casos nos quais deve estar presente. 

Para que você não cometa este erro gramatical, em umComo.com.br lhe explicamos 

detalhadamente em que consiste o queísmo. 

 O que é o queísmo 

 

O queísmo consiste no uso incorreto da conjunção "que" onde deveria usar-se 

a locução "de que". Em muitas ocasiões ocorre com verbos que regem a 

preposição e esta é ignorada erroneamente. 

 Exemplos de queísmo 

 

o *Lembre-se que amanhã não irei fazer compras. --> Lembre-se de 

que amanhã não irei fazer compras 

o *Alegro-me que tenhas vindo! --> Alegro-me de que tenhas vindo. 

Cabe destacar que também ocorre com adjetivos que levam complementos 

preposicionais: 

o *Seu pai estava certo que não chegarias a tempo --> Seu pai estava 

certo de que não chegarias a tempo. 

Normalmente é a preposição "de" aquela que se ignora, mas também pode 

acontecer com outras: 

o *Insistiu que ficássemos para jantar --> Insistiu em que ficássemos para 

jantar. 

 Como detectar o queísmo 

 

Na hora de escrever ou inclusive de falar, devemos estar atentos a se é 

necessário usar a preposição "de" antes do "que" para não a ignorar e estar 

diante de um queísmo. Desta forma, podemos substituir a oração subordinada 

por um pronome e ver se tem sentido sem preposição. Por exemplo: 

o *Convencê-lo-ei que não compre um cachorro. --> *Convencê-lo-ei isso. 
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Desta forma, comprovamos que o uso da preposição é necessário, visto que a 

substituição pronominal correta seria: "Convencê-lo-ei disso". 

Imagem: definicion.de 

 

 Se desejar ler mais artigos parecidos ao em que consiste o queísmo, 

recomendamos que entre na nossa categoria de Aprender a ler e a escrever ou 

que se inscreva no nosso boletim. 

 

 

Continuar lendo: http://educacao.umcomo.com.br/articulo/em-que-consiste-o-queismo-

6724.html#ixzz3ryjT7M4h 
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