
é uma conjunção adversativa,

equivalendo a "porém, contudo, entretanto":

Estas quatro palavras existem na língua portuguesa e estão corretas.

Porém, os seus significados são diferentes e devem ser usadas em situações diferentes. 

é pronome ou advérbio de intensidade,

opondo-se normalmente a “menos”:

Exemplo:

Exemplos:

Não conseguiu, mas tentou.

Ele foi quem mais tentou; ainda assim, não conseguiu.

É um dos países mais miseráveis do planeta.

Mas

Mais
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“           ” e “              ”Mas Mais

“           ” e “             ”Mal Mau

Não sei mais
o que fazer!

Desculpa,
mas é

problema
seu!



Fonte: Sabbag, Eduardo
Manual de português jurídico / Eduardo Sabbag.
- 8. ed. reform. e atual. - São Paulo : Saraiva, 2014.
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pode ser advérbio ou substantivo. Como advérbio, significa

“irregularmente, erradamente, de forma inconveniente ou

desagradável”. Opõe-se a “bem”.

Exemplo:

Era previsível que ele se comportaria mal.

A febre amarela é um mal que atormenta as populações pobres.

Era evidente que ele estava mal-intencionado, porque suas opiniões haviam repercutido

mal na reunião anterior.

O mal é que não se toma alguma atitude definitiva.

Se o bem e o mal existem / Você pode escolher / É preciso saber viver”.

Quem mal estuda, mal acaba.

Mal

Como substantivo, mal pode significar “doença, moléstia”;
em alguns casos, significa “aquilo que é prejudicial ou nocivo”

O substantivo mal também pode designar um “conceito moral, ligado à ideia de
maldade”, nesse sentido, a palavra também se opõe a “bem”. Cite-se o verso da
canção de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, em música regravada pelos Titãs:

é adjetivo.  Significa “ruim, de má índole, de má qualidade”.

Opõe-se a “bom” e apresenta a forma feminina “má”:

Exemplos:

Macete:

Não é mau sujeito.

Tem um coração mau e uma má índole.

Trata-se de um mau administrador.

Mau

Eu te ajudarei
se o mau

tempo passar

Mal posso
esperar para

iniciar a
mudança

Mal é advérbio, antônimo de bem. Mau é um adjetivo, antônimo de bom.


