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DE PÉ, CREDENCIAR, ASSUNÇÃO, SEÇÃO, ACERCA 

 

> A pé, de pé, em pé 

Como estava a pé, pedi ao José uma carona. Ele aproveitou para me dizer que o nosso 

jogo de sábado está de pé. Acabei pegando um ônibus lotado e fiz em pé todo o trajeto. 

Acho que teria sido preferível vir a pé. 

 

Estar a pé = estar sem carro, “desmotorizado”. Ir (vir, viajar etc.) a pé = deslocar-se sem qualquer 

tipo de veículo. 

 

Estar / ficar de pé = continuar firme, subsistir, resistir, manter-se. 

 

Estar em pé = de pé: estar ereto sobre seus próprios pés, sem ser sentado ou deitado: Permaneci 

de pé / em pé a missa toda. 

 

 

> A favor, em favor 

Os políticos evitam se posicionar a favor = em favor do aborto. 

 

São expressões equivalentes, cujo uso varia muito em razão do antecedente: vento a favor, nem 

contra nem a favor; trabalhei em seu favor, fiz um pedido em favor do Tiago. 

 

 

> Acreditados, credenciados 

Ele mostrou desenvoltura, assim como os outros jornalistas credenciados para cobrir o 

evento. 

Foi para os 1.000 jornalistas estrangeiros acreditados que o governo polonês reservou o 

melhor da festa. 

O Presidente recepcionou os embaixadores acreditados no País. 

  

Um jornalista, um embaixador, um diplomata pode ser credenciado porque recebeu credenciais, 

ou acreditado porque recebeu poderes para representar a nação no exterior. O uso de acreditar 

nessa acepção parece restrito aos conhecedores do ramo. O verbo credenciar também tem o 
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significado de “ter habilidade, crédito, merecimento”: Suas qualidades o credenciam ao cargo a que 

aspira. 

 

> Assunção, ascensão 

Desejamos transmitir nossos parabéns por sua assunção no cargo de prefeito desse 

próspero município. 

Dizem as más línguas que nada explica tão rápida ascensão na vida. 

 

Assunção = ato de assumir; elevação a um cargo. 

Ascensão = ato de ascender; subida. 

 

 

> Cessão, seção, sessão 

Agradecemos a cessão dos seus estúdios, onde esta gravação foi realizada. 

Depois de passar pela seção de eletrodomésticos dirigiu-se à seção de esportes da mesma 

loja de departamentos. 

Depois de uma cansativa sessão legislativa, só mesmo uma boa sessão de cinema. 

 

Cessão, o ato de ceder/emprestar, tem por sinônimo cedência. Forma aparentada: concessão. 

Seção e secção são formas paralelas que significam divisão, parte de um todo, corte; subdivisão. 

O verbo é mais usado com duplo C: seccionar (= secionar) e também seccional (= secional). 

Sessão é reunião ou espaço de tempo em que dura certo tipo de evento ou trabalho.  

 

 

> Acerca, há cerca de, a cerca de 

Os vizinhos saíram de casa há cerca de uma hora. Não devem demorar, pois só foram ao 

sítio, a cerca de 10 km daqui. 

Sempre tenho dúvidas acerca da sinceridade de suas palavras, principalmente quando 

repete que me ama “há cerca” de dez anos. 

 

A locução cerca de significa “aproximadamente”. Na primeira frase, antecedida da forma verbal 

"há", tem o sentido de certo tempo transcorrido = faz mais ou menos uma hora. Na segunda, 

antecedida da preposição "a", marca distância aproximada. Já a grafia numa só palavra – acerca – 

quer dizer que se está usando a preposição "sobre". 


