SE NÃO, SENÃO

"Se não" é a expressão que substitui "caso não" e "ou".
Exemplos:
- se não trabalharem todos, como será o País? (se não substitui caso não);
- se não lutar, não haverá vitória (substitui caso não);
- se não estudar, não concluirá o ano (substitui caso não);
- pagou R$ 10,00 pelo quilo de carne, se não mais (equivale a ou);
- se não perseverar, não alcançará o objetivo (equivale a caso não);
- se não houver transigência, não haverá acordo (substitui caso não).
Já o termo "senão", é empregado no sentido de "do contrário", "a não ser", "sem
que", "exceto".
Exemplos:
- tomara que haja democracia, senão iremos à luta (do contrário);
- ditador não faz outra coisa, senão desconsiderar direitos dos pobres (a não ser);
- o bom deputado não vota projeto senão consulte o povo (sem que);
- a caridade é da natureza humana, senão de uns poucos (exceto).

AO INVÉS DE, EM VEZ DE
As locuções “ao invés de“ e “em vez de” não se equivalem. São empregadas nas
seguintes situações:
a) “Ao invés de”: Para indicar idéia de oposição, de situações antagônicas.
Exemplos:
- o homem, ao invés de buscar a paz mundial, faz guerra;
- o Brasil, ao invés de zelar pelas suas matas, permitia queimadas;
- a fome no mundo, ao invés de diminuir, está aumentando.
b) “Em vez de”: Para indicar a idéia de substituição, de “”no lugar de”.
Exemplos:
- o aluno, em vez de estudar todas as matérias, estuda apenas algumas;
- o Estado, em vez de criar empregos, cria programas assistencialistas;
- o jovem que foi reprovado, em vez de estudar português, estuda inglês.
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