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Ambos são ramos da ciência que estudam a sonoridade.

A fonética é o estudo da acústica e fisiologia da produção, percepção e sons da fala. Ela analisa os sons em
sua realização concreta, na forma como as consoantes e vogais são pronunciadas.
A fonologia é o estudo dos fonemas, os padrões de som de uma linguagem.

É a unidade mínima das línguas naturais no nível fonêmico, com valor distintivo (distingue morfemas ou
palavras com significados diferentes).
Ex.: rato e pato

É letra, símbolo gráfico utilizado para constituir palavras.
As letras da Língua Portuguesa são classificadas em vogais, semivogais e consoantes.
• As letras a, e, i, o, u são vogais.
• A vogal é o elemento basilar de uma sílaba, por isso não existe sílaba sem vogal.
• Uma vogal sozinha pode constituir uma sílaba.

a vogal é o mais importante dos fonemas, pois não existem sílabas sem vogais. Ela se caracteriza pelo fato
de o som ser emitido sem obstáculos.
Na língua portuguesa existem 5 letras vogais (a, e, i, o, u). Os fonemas vogais, por sua vez, são em maior
número. Isto ocorre porque as vogais podem ser pronunciadas de forma oral e de forma nasal e, ainda, mediante à:
• Articulação - respeita ao posicionamento da língua no momento da emissão da vogal. Podem ser:
anteriores, centrais e posteriores;
• Timbre - respeita à abertura dos órgãos da fala. Podem ser: abertas e fechadas;
• Intensidade e Acento: respeita à vibração das cordas vocais. Podem ser: tônicas e átonas.
Os fonemas vogais orais, ou seja, que são emitidos pela boca são: a, e, i, o, u.
Os fonemas vogais nasais, por sua vez, são emitidos pela boca e pelas fossas nasais e são: ã, ẽ, ĩ, õ, ũ.
As vogais tônicas são pronunciadas com mais intensidade (vovó, sapo), do que as vogais átonas (vovó, sapo).
Ex.: /õ/: onde, pombo
Ex.: / /: nunca, álbum
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Os fonemas i e u e, em alguns casos, também os fonemas e e o são classificados como semivogais quando
se juntam a uma vogal e são pronunciados com menos força.
Em cárie e lousa, o i da palavra cárie e o u da palavra lousa são semivogais.
Em nódoa e cães, o o da palavra nódoa e o e da palavra cães são semivogais.

Obs.: A letra “a” sempre será vogal; as letras “e, i, o, u”, dependendo da tonicidade da pronúncia, podem
ser vogais ou semivogais.

A consoante se caracteriza pelo fato de o som ser emitido com obstáculos, uma vez que não consegue sair
livremente pela boca. Elas somente formam sílabas apoiadas no som de uma vogal, daí decorre o nome consoante,
ou seja, com som (de uma vogal, no caso).
O nosso alfabeto é composto por 21 consoantes:
b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x, y, w, z.

Tal como as vogais, as consoantes podem ser orais ou nasais e, ainda, surdas ou sonoras .

Encontros vocálicos: são agrupamentos de fonemas formados por vogais ou semivogais em uma mesma
sílaba ou sílabas diferentes.

Consiste na sequência de duas vogais (Vogal + Vogal) que se separam durante a divisão silábica, ficando cada
vogal em uma sílaba distinta. Em virtude do contato de duas vogais no interior de uma palavra, é possível reconhecer
o hiato como sendo o encontro vocálico por excelência.
Ex.: Saída: sa –í – da.
Ex.: Saúde: sa – ú – de.
Ex.: Oceano: o – ce – a – no.
Ex.: Cooperar: co – o – pe – rar.
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Consiste no encontro de vogal + semivogal, chamado de ditongo decrescente, ou de semivogal + vogal, que
recebe o nome de ditongo crescente.
Os ditongos também podem ser classificados em orais ou nasais.
É muito importante recordarmos que:
• Os fonemas orais são aqueles que passam e saem pela cavidade bucal (boca), como: /a/, /b/, /t/;
• já os fonemas nasais são aqueles que uma parte passa pela boca e a outra parte passa pelas narinas
(nariz), como: /m/, /n/, /ã/.
Classificação do ditongo:
a) Ditongo crescente: semivogal + vogal.
Ex.: históia, relógio etc.
b) Ditongo decrescente: vogal + semivogal
Ex.: meu, vai, dói etc.
c) Ditongo oral: quando o seu som é produzido pela boca.
Ex.: pau, partiu etc.
d) Ditongo nasal: quando o seu som é produzido pela boca, mas também pelo nariz.
É o caso de ão, ãe, õe, am, an, em, en, ãi, ui.
Ex.: mãe, pão, muito, aquém, além etc.

Os ditongos nasais, às vezes, apresentam dificuldade de identificação gráfica. Portanto, deve-se
observar, sempre, a pronúncia da palavra. Nesse caso, é denominado ditongo fonético.
Ex.: muito = muito (pronúncia), além = alein (pronúncia), amaram = amarão (pronúncia) – ditongos
decrescentes e nasais.

Todo ditongo nasal é ditongo decrescente. Todo ditongo fonético é ditongo nasal.

Os grupos vocálicos ia, ie, io, ua, ue, uo, ea e eo podem ser considerados ditongos ou hiatos, visto que
ambas as pronúncias ocorrem no nosso idioma. Tais encontros são chamados de instáveis ou ambíguos.
• Ex.: se-cre-tá-ria ou se-cre-tá-ri-a, mé-dio ou mé-di-o etc.
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É uma sequência de semivogal + vogal + semivogal. Assim como os ditongos, os tritongos também podem ser
classificados em orais e nasais. Como apresentam apenas uma vogal, na divisão silábica, não se separam os
fonemas vocálicos do tritongo.
Ex.: Paraguai: Pa – ra – guai (tritongo oral).
Ex.: Enxaguei: en – xa – guei (tritongo oral).
Ex.: Quão: quão (tritongo nasal).

São encontros de consoantes, sem vogais intermediárias, na mesma ou em outra sílaba. Assim, eles podem
ser: perfeitos e imperfeitos.

É o encontro de consoantes que ocorre na mesma sílaba. Em virtude da sua frequência, têm dest aque os
encontros com as consoantes l ou r.
Ex.: a-tlas, pla-no, li-vro.
Menos comuns, os encontros consonantais gn, mn, pn, ps, pt, tm não se separam no início das palavras:
Ex.: gnós-ti-co, mnê-mi-co, pneu, psi-co-lo-gi-a, pti-a-li-na, tme-se.

É o encontro de consoantes que ocorre em sílaba diferente.
Ex.: ad-je-ti-vo, ad-mi-tir, ad-vo-ga-do.
Nem sempre os encontros com l ou r são perfeitos, pois há situações em que eles se separam.
Ex.: sub-lo-car, sub-le-gen-da, sub-lin-gual

Há palavras nas quais ocorrem encontros consonantais perfeitos e imperfeitos.
Ex.: des-tro-çar, es-tru-tu-ra, des-treza.
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É o encontro de duas letras resulta na emissão de um único som.
Há fonemas que são representados, na escrita, por duas letras.
Ex.: carro - possui quatro fonemas e cinco letras.
O dígrafo ocorre quando duas letras são usadas para representar um único fonema (di = dois + grafo = letra) .
Em nossa língua, há um número razoável de dígrafos que convém conhecer. Podemos agrupá-los em dois tipos:
consonantais e vocálicos.

Ocorre quando duas consoantes representam um único fonema consonantal.
Dígrafos consonantais:
ch – machismo, choro, chuva.

sç – cresço, nasço, desça.

lh – agulha, milho, palhaço.

xc – exceto, excelência, excerto.

nh – sobrinho, sonho, pertinho.

xs – exsuar, exsudar.

rr – correto, carro, arriscado.

gu – gueixa, sagui, linguiça.

ss – pássaro, assumir, assassino.

qu – aquilo, queijo, quilo.

sc – descendência, descer, crescer.

Somente serão considerados dígrafos as letras gu e qu quando estiverem seguidas das vogais 'e' ou 'i',
representando os fonemas /g/ e /k/.

Os dígrafos vocálicos são formados quando as vogais são sucedidas das consoantes 'n' ou 'm', representando
fonemas vocálicos nasalizados, isto é, quando as correntes de ar que saem dos pulmões passam pelo nariz e pela
boca.
*Dígrafos vocálicos:
am – amparo, ampola.

in – introdução, tinta.

an – sanguento, antítese.

om – arromba, ombreira

em – emprego, empada.

on – sonsa, onça.

en – frequento, entrada.

um – umbigo, nenhum.

im – limpeza, Pimpão.

un – untar, denúncia.
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01. Em qual palavra a seguir não ocorre hiato:
a. régua
b. saúde
c. coroo
d. saída
e. raiz

02. Assinale as alternativas corretas:
a. herói: 5 letras e 5 fonemas.
b. exame: 5 letras e 6 fonemas.
c. complexo: 8 letras e 8 fonemas.
d. táxi: 4 letras e 4 fonemas.

03. Que palavra a seguir tem o mesmo número de fonemas de lâmpada:
a. temperatura.
b. campo.
c. laranja.
d. palha.

04. Tem o mesmo número de fonemas que choque:
a. hoje.
b. caixa.
c. fixo.
d. guerra.

05. A letra x pode representar fonemas distintos. Em qual alternativa a sequência de palavras apresenta o mesmo
fonema:
a. lixo, xarope, fixo
b. agrotóxico, táxi, complexo
c. auxílio, xingar, paradoxo
d. reflexo, sintaxe, contexto
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06. Da relação a seguir, destaque a sequência que apresenta apenas ditongos crescentes.
a. herói, cárie, série
b. cai, ouvido, mistério
c. paciência, cárie, árduo
d. língua, louro, vai

07. Que alternativa apresenta erro de classificação:
a. peixe – apresenta hiato
b. uruguaio – apresenta tritongo
c. Saara – apresenta hiato
d. enxáguem - apresenta tritongo nasal.

08. Dígrafo é o grupo de duas letras formando um só fonema. Ditongo é a combinação de uma vogal com uma
semivogal, ou vice-versa, na mesma sílaba. Nas palavras “também” e “ontem”, observa-se que há, para cada palavra,
respectivamente,
a. dígrafo – dígrafo / dígrafo – dígrafo.
b. ditongo nasal – ditongo nasal / ditongo nasal – ditongo nasal.
c. dígrafo – ditongo nasal / ditongo nasal – dígrafo.
d. ditongo nasal – dígrafo / dígrafo – ditongo nasal.
e. dígrafo – ditongo nasal / dígrafo – ditongo nasal.

01. (EEAR) Observe:
fre-ar: contém hiato
pou-co: contém ditongo oral decrescente
Em qual alternativa a palavra não apresenta nenhuma das classificações acima?
a. aorta
b. miolo
c. vaidade
d. quatro
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02. (EEAR) Leia:
O Sol era a referência de direção para deixar aquele inferno e caminhar, meu Deus, mas em direção a quê?
Em relação aos vocábulos em destaque no texto acima, é correto afirmar que
a. todos são tônicos.
b. apenas para é átono.
c. para e mas são átonos.
d. para e quê são tônicos.

03. (EEAR) Assinale a alternativa cuja palavra em destaque é classificada como paroxítona.
a. O Diretor chegou atrasado à formatura, de maneira sutil, e sentou-se na última fileira de cadeiras.
b. Em um aeroporto de uma cidadezinha do interior, o empresário guardava seu avião no hangar.
c. A situação dele não era a melhor após o acidente, toda posição na cama era ruim.
d. Todos foram avisados que a rubrica deveria ser feita no canto inferior direito do documento.

04. (EEAR) Leia: “Diante dos fatos marcantes da infância, eu não podia acreditar na inocência de meu pai.”
As palavras podia e pai apresentam, respectivamente,
a. ditongo crescente e hiato.
b. hiato e ditongo crescente.
c. hiato e ditongo decrescente.
d. ditongo decrescente e ditongo crescente.

05. (EEAR CFS 1/2018) Leia:
Transforma-se o amador na cousa amada,
Por virtude do muito imaginar;
Não tenho mais que desejar,
Pois tenho em mim a parte desejada.
(Luís de Camões)

Quanto à sílaba tônica, as palavras em destaque são:
a. oxítonas.
b. paroxítonas.
c. oxítonas e paroxítonas.
d. paroxítonas e proparoxítonas.
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A palavra amor está dividida em grupos de fonemas pronunciados separadamente: a - mor.
A cada um desses grupos pronunciados numa só emissão de voz dá-se o nome de sílaba.
Em nossa língua, o núcleo da sílaba é sempre uma vogal: não existe sílaba sem vogal e nunca há mais do que
uma vogal em cada sílaba. Dessa forma, para sabermos o número de sílabas de uma palavra, devemos perceber
quantas vogais tem essa palavra.

Não existe sílaba sem vogal.

a) Monossílabas
Possuem apenas uma sílaba.
Ex.: mãe, flor, lá, meu
b) Dissílabas
Possuem duas sílabas.
Exe.: ca-fé, i-ra, a-í, trans-por
c) Trissílabas
Possuem três sílabas.
Ex.: ci-ne-ma, pró-xi-mo, pers-pi-caz, O-da-ir
d) Polissílabas
Possuem quatro ou mais sílabas.
Ex.: a-ve-ni-da, li-te-ra-tu-ra, a-mi-ga-vel-men-te, o-tor-ri-no-la-rin-go-lo-gis-ta
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a) Oxítonas
Última sílaba tônica.
Ex.: a-ção.
b) Paroxítonas
Penúltima sílaba tônica.
Ex.: in-cre-du-li-da-de
c) Proparoxítonas ou esdrúxulas:
Antepenúltima sílaba.
Ex.: ím-pe-to

Na divisão silábica das palavras, cumpre observar as seguintes normas:
a) Não se separam os ditongos e tritongos.
Ex.: foi-ce, a-ve-ri-guou

b) Não se separam os dígrafos ch, lh, nh, gu, qu.
Ex.: cha-ve, ba-ra-lho, ba-nha, fre-guês, quei-xa

c) Não se separam os encontros consonantais que iniciam sílaba.
Ex.: psi-có-lo-go, re-fres-co

d) Separam-se as vogais dos hiatos.
Ex.: ca-a-tin-ga, fi-el, sa-ú-de

e) Separam-se as letras dos dígrafos rr, ss, sc, sç xc.
Ex.: car-ro, pas-sa-re-la, des-cer, nas-ço, ex-ce-len-te
f) Separam-se os encontros consonantais das sílabas internas, excetuando-se aqueles em que a segunda
consoante é l ou r.
Ex.: ap-to, bis-ne-to, con-vic-ção, a-brir, a-pli-car
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01. (USF – SP) Assinale a alternativa em que a divisão silábica de todas as palavras está correta:
a. e – nig – ma / su – bju – gar / rai – nha
b. co – lé – gi – o / pror – ro – gar / je – suí – ta
c. res – sur – gir / su – bli – nhar / fu – gi – u
d. i – guais / ca- ná – rio / due – lo
e. in – te – lec – ção / mi – ú – do / sa – guões

02. (ITA-SP) Dadas as palavras:
1) des – a – ten – to
2) sub – es – ti – mar
3) trans – tor – no
Constatamos que a separação silábica está correta:
a. apenas em 1.
b. apenas em 2.
c. apenas em 3.
d. em todas as palavras.
e. n.d.a

03. (AOCP) Assinale a alternativa INCORRETA quanto à divisão silábica.
a. Ex – ces – so
b. Pes – qui – sa – dor
c. Sobre – po – si – ção
d. Cons – ta – ta – ção
e. Con – tra – tar
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04. (UEPG-PR) A alternativa em que todas as palavras apresentam correta divisão silábica é:
a. bis-a-vô, as-sa-do, in-tro-mis-são.
b. cir-cun-scri-to, ab-di-car, pneu-má-ti-co.
c. en-san-guen-tar, re-crei-o, abs-ces-so.
d. in-tro-ver-são, ne-ces-si-da-de, ri-tmo.
e. trans-pa-rên-cia, sus-pei-tar, a-bre-u-grafia.

05. (UNAMA) As palavras "istmo" e "dois" são:
a. dissílabos
b. dissílabo e monossílabo
c. trissílabo e monossílabo
d. trissílabo e dissílabo

06. (IMES) Assinale a alternativa em que a palavra não tem as suas sílabas corretamente separadas:
a. in-te-lec-ção
b. cons-ci-ên-cia
c. oc-ci-pi-tal
d. psi-co-lo-gia
e. ca-a-tin-ga

07. (UCS-RS) A alternativa em que todas as palavras apresentam separação correta de sílaba é:
a. ex-ce-ção, cre-sci-men-to, pro-fes-sor.
b. ins-tru-ção, ex-ci-tar, eu-ro-pe-u.
c. ex-ce-len-te, a-vi-ão, m-e-i-o.
d. pers-pe-cti-va, am-bí-guo, trans-por-te.
e. rit-mo, dig-no, ap-to.
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08. (FURG-RS) A sequência de palavras cujas sílabas estão separadas corretamente é:
a. flui-do / at-mos-fe-ra / in-ter-vei-o
b. a-dje-ti-va-ção / im-per-do-á-vel / bo-ia-dei-ro
c. in-ter-ve-io / tec-no-lo-gi-a / su-bli-nhar
d. in-tu-i-to / co-ro-i-nha / pers-pec-ti-va
e. co-ro-lá-rio / subs-tan-ti-vo / bis-a-vó

09. (TRE-MT) A separação de sílabas está incorreta na alternativa:
a. mi-nis-té-rio
b. ab-so-lu-tas
c. ne-nhu-ma
d. té-cni-co
e. res-sen-ti-men-tos

10. (FAU-SANTOS) Assinale a alternativa em que a divisão silábica está incorreta:
a. Má-rio.
b. cons-tru-í-do.
c. e-gíp-cio.
d. Ma-ria.
e. ab-rup-to.

11. (ESCOLA NAVAL-RJ) Assinale a alternativa que apresenta erro na divisão silábica de um de seus vocábulos:
a. rít-mi-co, a-bs-ti-ve.
b. cons-ci-ên-cia, der-ra-dei-ra.
c. oc-ci-pi-tal, pre-en-cher.
d. oc-ci-pi-tal, pre-en-cher.
e. oc-ci-pi-tal, pre-en-cher.
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12. (Inca) Em que item a seguir a separação silábica da palavra destacada está correta?
a. Grécia: Gré-cia
b. Cultuava: cul-tua-va
c. Enigmáticas: e-ni-gmá-ti-cas
d. Entoação: en-toa-ção
e. Errada: e-rra-da

13. (PM-RJ) Assinale os itens em que todos os vocábulos apresentam suas sílabas corretamente divididas:
a. ap-ti-dão, su-bli-nhar, vei-a
b. co-re-go, subs-cri-ção, ab-rup-to
c. per-ce-pção, sé-rio, bí-ceps
d. fric-ção, trans-a-tlân-ti-co, i-dei-a
e. ru-im, ba-í-a, jo-ia

14. (ITA-SP) Assinale a alternativa em que a palavra não tem as suas sílabas corretamente separadas:
a. in-te-lec-ção.
b. cons-ci-ên-cia.
c. psi-co-lo-gia.
d. ca-a-tin-ga
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A acentuação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou
marcar a sílaba tônica de uma palavra. Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são:
*acento agudo (´)
*acento grave (`)
*acento circunflexo (^)
Os acentos gráficos são elementos essenciais que para estabelecem, por meio de regras, a
sonoridade/intensidade das sílabas das palavras.

Graficamente, acentuam-se os monossílabos terminados em:
-a(s): chá, pá
-e(s): pé, ré
-o(s): dó, nó

Os monossílabos tônicos formados por ditongos abertos -éis, -éu, -ói recebem o acento.
Ex.: réis, véu, dói.
No caso dos verbos monossilábicos terminados em-ê, a terceira pessoa do plural termina em eem.
Essa regra se aplica à nova ortografia. Perceba:
Ex.: Ele vê - Eles veem
Ex.: Ele crê – Eles creem
Ex.: Ele lê – Eles leem

Não se acentua a primeira vogal tônica dos hiatos “ee” e “oo”.
Ex.: leem, voo, creem, coo
Diferentemente ocorre com os verbos monossilábicos terminados em “-em”, haja vista que a
terceira pessoa termina em “-êm”, embora acentuada. Perceba:
Ex.: Ele tem – Eles têm
Ex.: Ela vem – Elas vêm

Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou não de “s”.
Ex.: Pará, café, carijó, armazém, parabéns

Acentuam-se todos os vocábulos paroxítonos terminados em:
-l: amável, fácil, útil.
-r: caráter, câncer.
-n: hífen, próton.
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Quando grafadas no plural, essas palavras não recebem acento.
Exemplos: polens, hifens.
-x: látex, tórax.
-ps: fórceps, bíceps.
-ã(s): ímã, órfãs.
-ão(s): órgão, bênçãos.
-um(s): fórum, álbum.
-on(s): elétron, nêutron.
-i(s): táxi, júri.
-u(s): Vênus, ônus.
-ei(s): pônei, jóquei.
-ditongo oral (crescente ou decrescente), seguido ou não de “s”: história, série, água, mágoa.
a) De acordo com a nova ortografia, os ditongos abertos –ei e –oi não são mais acentuados, quando em
palavras paroxítonas.

Coréia

Coreia

plebéia

plebeia

idéia

ideia

Odisséia

Odisseia

jibóia

jiboia

asteróide

asteroide

paranóia

paranoia

heróico

heroico

Obs.: Entretanto, o acento ainda permanece nas oxítonas terminadas em –éu, -ói e éis:
Ex.: chapéu – herói - fiéis
b) Não serão mais acentuados o “i” e “u” tônicos quando, depois de ditongo, formarem hiato.

Sauípe

Sauipe

bocaiúva

bocaiuva

feiúra

feiura

boiúna

boiuna
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No entanto, o acento permanece se a palavra for oxítona e o “i” ou “u” estiverem seguidos de “s” ou no final
da palavra. Confira:
Ex.: Piauí – tuiuiú(s) – sauí(s).
O mesmo acontece com o “i” e o “u” tônicos dos hiatos, não antecedidos de ditongos:
Ex.: saída – saúde – juíza – saúva – ruído.
Não se acentuam, porém, os hiatos seguidos de l, m, n, r, z ou do dígrafo nh.
Ex.: caiu, Raul, ruim, ainda, sairmos, raiz, tainha, fluir, moinho.

Todas são acentuadas.
Ex.: câ-no-ne, sá-di-co, ca-rac-te-rís-ti-ca etc.

a) Pôr (verbo) em oposição à preposição (por).
Ex.: É necessário pôr a casa em ordem.
Ex.: Eu passei por vários problemas.
b) Pôde (verbo no Pretérito Perfeito) em oposição a pode (verbo no Presente do Indicativo).
Ex.: Ontem ele pôde resolver todas as pendências.
Ex.: Hoje ele pode chegar cedo.

Forma (formato) em oposição à palavra fôrma (de bolo).
Ex.: A forma da fôrma do bolo era redonda.

Forma/Fôrma seu uso não é necessário, mas é recomendável quando as duas palavras estiverem na
mesma frase.

Não se usa mais o trema na vogal u, quando o ‘u” é pronunciado, em palavras pertencentes à Língua
Portuguesa.
Ex.: cinquenta, sanguíneo, liquidificador, sagui etc.
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01. As palavras bíceps, tríceps, quadríceps e fórceps recebem acento gráfico porque:
a. Devemos acentuar todas as proparoxítonas.
b. Devemos acentuar as paroxítonas terminadas em –ps.
c. Devemos pronunciar –ps separadamente, formando uma sílaba.
d. Devemos acentuar as oxítonas terminadas em –ceps.

02. Falta acento gráfico na palavra:
a. epoca
b. anel
c. juiz
d. caju

03. (FMT-SP) Eles ...em tudo quanto...
a. crêem – lêem
b. crem – lem
c. creem – leem
d. crem – lêm

04. (UFSCar–SP) A série em que todas as palavras estão acentuadas corretamente:
a. idéia – urubú – suíno – ênclise
b. bíceps – heróico – ítem – fóssil
c. apóia – tapête – órfã – ruína
d. fútil – hífen – ânsia – decaído

05. (ESFCEX) Assinale a alternativa em que os vocábulos são acentuados seguindo a mesma regra, de acordo com
a gramática normativa.
a. cajá – ímãs – avó
b. viúva – útil – júri
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c. vênus – você – Irecê
d. saúde – viúva – Grajaú
e. cátedra – cálido – fórceps

06. (EEAR) Relacione as colunas quanto às regras de acentuação gráfica, sabendo que haverá repetição de números.
Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
(1) Põe-se acento agudo no i e no u tônicos que formam hiato com a vogal anterior.
(2) Acentua-se paroxítona terminada em i ou u seguidos ou não de s.
(3) Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas.
(4) Oxítona terminada em e ou o, seguidos ou não de s, é acentuada.
( ) íris
( ) saída
( ) compraríamos
( ) vendê-lo
( ) bônus
( ) viúvo
( ) bisavôs
a. 2 – 1 – 3 – 4 – 2 – 1 – 4
b. 1 – 2 – 3 – 4 – 1 – 1 – 4
c. 4 – 1 – 1 – 2 – 2 – 3 – 2
d. 2 – 2 – 3 – 4 – 2 – 1 – 3

07. (EEAR) Assinale a alternativa em que a acentuação gráfica foi empregada incorretamente.
a. Os ítens de prova foram revisados.
b. Eles têm acesso ao banco de dados.
c. Ontem a enfermeira não pôde atender.
d. Dirija-se àquela seção de identificação primária.
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08. (EEAR) Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra de acentuação gráfica da palavra espontâneo.
a. Pátria
b. Cônsul
c. Bênção
d. Esplêndido

09. (EEAR) Assinale a alternativa cujos nomes apresentam acentuação gráfica incorreta.
(Obs.: a sílaba tônica está em destaque.)
a. Capitú / Macabéa
b. Marília / Desdêmona
c. Hércules / Petrúquio
d. Crusoé / Macunaíma

10. (EEAR) As palavras abaixo estão corretamente acentuadas em
a. ruína, aínda, xiíta, raínha.
b. feiúra, saúde, paúl, saúdam.
c. ânsia, bênção, bônus, cônsul.
d. paranóia, herói, alcatéia, destrói.

11. (ESA) assinale a alternativa cujos vocábulos exigem acento gráfico pelo mesmo motivo dos existentes,
respectivamente, nas palavras cosméticos, laboratórios e países, (Os acentos gráficos das palavras abaixo estão
omitidos.)
a. ilusorio, melancia, raiz
b. parafrase, arrogancia, saude
c. rubrica, barbarie, juizes
d. catastrofe, metonimia, gratuito
e. misantropo, cranio, ruim
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12. (ESA) marque a alternativa cuja regra de acentuação é a mesma da palavra sótão.
a. réptil.
b. fáceis.
c. lúmen.
d. index.
e. cônsul

13. (ESA) Assinale a alternativa em que os vocábulos estejam acentuados pela mesma razão.
a. parabéns, álbuns
b. exército, jóquei
c. hífen, também
d. chapéu, herói
e. lápis, país

14. (ESA) Destaque a alternativa em que as regras de acentuação foram empregadas adequadamente.
a. Coroo, jibóia, plateia.
b. Baiúca, boiuna, perdoo.
c. Heróico, ideia, bocaiúva.
d. Abençoo, heroico, fiéis.
e. Assembléia, cauíla, feiúra.
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É usado para indicar explicação ou causa, por isso, de modo geral, aparece em respostas. Equivale a “pois”,
“visto que”.
Ex.: Não sairemos, porque está chovendo.

Obs.: Pode ser utilizado em frases explicativas-interrogativas. Nesse caso, não é possível utilizar “pois”,
“visto que”.
Ex.: Eles estão tensos só porque o rapaz ainda não chegou?

É usado para fazer perguntas diretas ou indiretas.
a) Pode ser substituído por: “por qual razão” ou “por qual motivo”.
Em frases interrogativas, sejam elas diretas ou indiretas.
Ex.: Já sei por que isso ocorreu.
Ex.: Por que isso ocorreu?
b) Quando subentender “razão”, “motivo”.
Ex.: Diga-nos por que [razão, motivo] esse problema ocorreu.
c) Quando puder ser substituído “por pelo qual” e outros termos similares.
Ex.: Os problemas por que [pelos quais] ele passou foram graves.
d) Quando puder ser substituído por “para que”.
Ex.: Seja dedicada por que você não passe privações.

O uso de por que é independente de a frase ser ou não uma interrogativa.

É usado como substantivo; é sinônimo de motivo, razão e é precedido por artigo, pronome ou numeral.
Ex.: Informe a ele o porquê desse pedido.
Ex.: Identificamos outro porquê para esse fato.
Ex.: Ele mencionou dois porquês para justificar a sua decisão.
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Usado no final de frases interrogativas ou não. Também equivale a “por qual razão” ou “por qual motivo”, mas
o “que” aparece acentuado, pois se encontra no final da frase (não necessariamente a última frase de um período),
ou antes de uma pausa (por meio de um sinal de pontuação qualquer, não apenas um sinal de pontuação, passando
a ser tônico.
Ex.: Vocês estão tensos por quê?

É o antônimo de bem.
Ex.: Advérbio de modo: João se comportou mal.
Ex.: Substantivo: Há males que vêm para o bem.
Ex.: Conjunção: Mal terminou a prova, o sino tocou.

É o antônimo de bom e significa algo ou alguém "sem qulidade". Também pode ser sinônimo de cruel, ruim,
malvado, entre outras denominações negativas.
Ex.: O mau tempo fez com que a festa fosse cancelada.
Ex.: A professora estava de mau humor durante a manhã.
Ex.: O homem pode deixar de ser mau.

Significa “a naõ ser”, “exceto”.
Ex.: Não fala em outra coisa, senão no casamento.
Significa “do contrário”, “caso contrário”.
Ex.: Trabalhamos muito, senão nada do que sonhamos será conquistado.
Significa “mas sim”, “mas”.
Ex.: Não era um bem valioso, senão algo bem rústico.
Significa “mas também”.
Ex.: O bem-estar da relação não é exclusividade da mulher, senão do companheirismo do marido.
Significa “falha”, “defeito”, “obstáculo” (como substantivo).
Ex.: Ele achou um senão para esse fato.

Trata-se da ocorrência de uma conjunção condicional (se) que carrega o significado de “caso não”, “quando
não”.
Ex.: Se não quer realizar a cerimônia, é bom que fale logo.
Ex.: Se não estudar, não realizará as provas com tranquilidade.
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Estão relacionadas à ideia de lugar/localização.

Com verbos que não expressam movimento e que não exigem a preposição “a”.
Ex.: Ex.: Onde está o meu livro?
Ex.: O cidade onde eu moro é muito tranquila.

Com verbos que expressam movimento e que exigem a preposição “a”.
Ex.: Aonde vocês foram?
Ex.: O país aonde eles irão está em guerra.

Significa ao contrário de.
Ex.: O carro mais rápido da corrida diminuiu a velocidade ao invés de acelerar na reta final.

Pode significar ao contrário de ou em lugar de.
Ex.: Em vez de ir ao teatro, fui ao cinema com minha prima.

É pronome indefinido que possibilita a flexão de gênero e número e se utiliza na 3ª pessoa do singular.
Significa falta, ausência total e inexistente. É antônimo de algum e pode ser utilizado em frases negativas.
Ex.: Nenhuma pessoa foi atendida.
Ex.: Não existiu nenhum problema entre nós.

É uma sequência formada pelas palavras “nem” e “um”, que são advérbio e numeral, respectivamente. Tem o
mesmo sentido de “nem um só”, “nem uma sequer”. Ressalta a ideia de que nem o mínimo foi considerado, o sentido
é quantitativo.
Ex.: Nem um colaborador foi ao trabalho.

É classificado, segundo a morfologia, como uma conjunção adversativa, que exprime a ideia de oposição,
contrariedade.
Ela possui o mesmo valor de “porém”, “entretanto”, “contudo”, “todavia”, dentre outras palavras.
Ex.: Ele é estudioso, mas já reprovou o 1º ano duas vezes.
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É classificado morfologicamente como advérbio de intensidade e transmite ideia de quantidade, sendo usado
justamente para intensificar algo.
Ex.: Somos mais competitivas do que amigas.

É a forma feminina no plural do adjetivo mau. Tem como função qualificar um nome, isto é, dar uma
característica negativa.
Ex.: Elas são pessoas muito más.

Significa de estar informado, estar ciente e ideia de “par a par”.
Ex.: Estamos a par do seu casamento. (cientes, informado..)
Ex.: Os estudantes fizeram a par uma excelente apresentação. (par a par)

Significa valor igual, equivalência de valor entre valores financeiros e operações cambiais, ou seja, entre duas
moedas.
Ex.: A moeda brasileira e a moeda americana não estão ao par.

Significa para, com a intenção de, com o propósito de.
Ex.: Estudaram muito a fim de alcançarem boas notas.

É sinônimo de semelhante, parecido, similar, análogo, conforme, próximo, vizinho,… Enquanto substantivo,
indica pessoas que são parentes por afinidade ou partidárias.
Ex.: Temos ideias afins.

A - Quando usar G?
a) Em substantivos terminados em -agem, -igem, -ugem
Ex.: barragem, ferrugem, origem

b) Nas palavras terminadas em –ágio, -égio, -ígio, -ógio, -úgio
Ex.: plágio, vestígio, refúgio
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c) Nas palavras derivadas de outras que se grafam também com g.
Ex.: engessar (de gesso); massagista (de massagem), vertiginoso (de vertigem)
d) Nos seguintes vocábulos, não há uma regra específica, pois seguem a grafia de origem latina, grega etc.
Ex.: algema, auge, bege, estrangeiro, geada, gengiva, gibi, gilete, hegemonia, herege, megera, monge,
rabugento, vagem.

B - Quando usar J?
a) Nos verbos terminados em –jar ou -jear.
Ex.: arranjar, despejar, gorjear

b) Em palavras de origem tupi, africana, árabe ou exótica.
Ex.: biju, canjica, pajé

c) Palavras derivadas de outras que utilizam também o j.
Ex.: laranjeira (de laranja), lojista (de loja), lisonjeador (de lisonja)

d) Nos seguintes vocábulos, não há regra específica, pois são casos de convenção ou uso d a língua.
Ex.: berinjela, cafajeste, jeca, jegue, majestade, jeito, jejum, laje, traje, pegajento

Não é fácil estabelecer regras simples para a grafia correta de palavras em português. A grafia correta depende
do étimo da palavra, isto é, muitos vocábulos derivam de outras línguas. Por este motivo, as regras expostas aqui
servem para facilitar a escrita, contém, porém, várias exceções. Quando possuir alguma dúvida deve -se consultar o
dicionário.
A - Usa-se “S” nas seguintes situações:
a) Depois de ditongos.
Ex.: mausoléu, coisa, faisão etc.
b) Em substantivos derivados de verbos terminados em: “ender”, “verter”, “pelir” e “ndir”.
Ex.: compreender, compreensão; estender, extensão; apreender, apreensão; ascender, ascensão;
distender, distensão; pretender, pretensão; suspender, suspensão; subverter, subversão; repelir, repulsão; fundir,
fusão etc.
c) Em adjetivos terminados pelos sufixos “oso “ e “osa”, indicando abundância ou estado pleno.
Ex.: cheiroso, mimosa, dengoso, dengosa, feioso, horroroso, horrorosa, cheiroso, cheirosa etc.
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d) Em palavras terminadas pelos sufixos: “ês”, “esa”, “isa” e “ose”; empregados na formação de nomes que
designam: títulos de nobreza, posição social, profissão, origem ou nacionalidade.
Ex.: sacerdotisa, osmose, pentose, burguês, burguesa, camponês, camponesa, marquês, marquesa,
português, portuguesa, princesa, profetisa, escoliose etc.
e) Nos derivados de verbos terminados em “isar”.
Ex.: analisar, análise; pesquisar, pesquisa; paralisar, paralisia etc.

f) Na conjugação dos verbos pôr, querer e usar.
Ex.: pus, quis, usamos.

B - Usa-se “Z” nas seguintes situações:
a) Nos formadores de substantivos abstratos a partir de adjetivos, terminados com sufixo: “ ez” ou “eza”.
Ex.: magreza, certeza, sensatez, altivez, mesquinhez, moleza etc.

b) Em sufixo “triz” formador de femininos:
Ex.: imperatriz, atriz, embaixatriz etc.
c) Em verbos terminados pelo sufixo “izar”, quando a palavra primitiva não possuir “s”.
Ex.: mínimo, minimizar; economia, economizar; terror, aterrorizar; frágil, fragilizar.
Obs.: análise + ar = analisar; friso +ar = frisar. Isto é, nessas palavras, não existe o sufixo “izar”.
d) Em sufixos formadores de aumentativo e diminutivo, quando a palavra primitiva não possuir “ s” no radical.
Ex.: cão, cãozito; animal, animalzinho; carta, cartaz;

Deve-se levar em conta a regra abaixo:
Se a palavra primitiva é grafada com uma letra, suas derivadas também serão grafadas com a mesma

letra.
Ex.: Casa: casinha, casebre, casarão.
Ex.: Lápis: lapisinho, lapiseira.
Ex.: Raiz: raizinha, enraizado.

C - Emprega-se o X:
a) Após um ditongo.
Ex.: faixa, frouxo, feixe
Exceção: recauchutar e seus derivados.
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b) Após a sílaba inicial "en".
Ex.: enxame, enxada, enxaqueca
Exceção: palavras iniciadas por "ch" que recebem o prefixo "en-”.
Ex.: encharcar (de charco), enchiqueirar (de chiqueiro), encher e seus derivados (enchente, enchimento,
preencher...)
c) Após a sílaba inicial "me-".
Ex.: mexilhão, mexer, mexerica, mexicano
Exceção: mecha.
d) Em vocábulos de origem indígena ou africana e nas palavras inglesas aportuguesadas.
Ex.: orixá, xará, abacaxi, xavante, xerife, xampu
e) Nas seguintes palavras:
xadrez, xarope, xaxim, xícara, bexiga, bruxa, coaxar, faxina, graxa, lagartixa, lixa, lixo, puxar, rixa, oxalá,
praxe, roxo, vexame, xale, xingar etc.

Ex.: fechado, ficha, pecha, mochila, pechincha, salsicha, bochecha, bucha, cachimbo, chalé, charque,
chimarrão, chuchu, chute, cochilo, debochar, fachada, fantoche, tchau etc.

Existem diversas formas para a representação do fonema /S/. Observe:
A - Emprega-se o S:
Nos substantivos derivados de verbos terminados em "andir","ender", "verter" e "pelir”.
Ex.: apreender- apreensão
Ex.: reverter- reversão
Ex.: expelir- expulsão
Ex.: expandir- expansão
B - Emprega-se Ç:
Nos substantivos derivados dos verbos "ter" e "torcer”.
Ex.: conter- contenção
Ex.: distorcer-distorção
Ex.: manter- manutenção
Ex.: ater- atenção
Ex.: torcer- torção
C - Emprega-se o X:
Em alguns casos, a letra X soa como SS.
Ex.: sintaxe, texto, trouxe, auxílio, expectativa, experto, extroversão, sexta, sintaxe, texto, trouxe etc.
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D - Emprega-se SC:
Ex.: ascensão, descer, acréscimo, imprescindível, miscigenação, rescisão, seiscentos, transcender,
crescimento etc.
E - Emprega-se SÇ:
Na conjugação de alguns verbos.
Ex.: nascer- nasço, nasça
Ex.: crescer- cresço, cresça
Ex.: descer- desço, desça
F - Emprega-se SS:
Nos substantivos derivados de verbos terminados em "gredir", "mitir", "ceder" e "cutir”.
Ex.: regredir - regressão
Ex.: demitir- demissão
Ex.: conceder- concessão
G - Emprega-se o XC e o XS:
Em dígrafos que soam como SS.
Ex.: exceto, excelente, excessivo, excitação, excepcional etc.

Se você tem dificuldades em memorizar regras, é inútil estudar o Novo Acordo comparando “o antes e o
depois”, feito revista de propaganda de cosméticos. O ideal é que as mudanças sejam compreendidas e gravadas na
memória: para isso, é preciso colocá-las em prática.

a) Primeiro elemento terminado com letra igual à que inicia o segundo elemento: usa-se o hífen.
Ex.: inter-regional
Ex.:micro-ondas
b) Primeiro elemento terminando com letra diferente da que inicia o segundo elemento: não se usa o hífen.
Ex.: infraestrutura
Ex.: subatleta

1 - Nos vocábulos formados com todos os prefixos, quando o segundo elemento começar com h.
Ex.: anti-histórico, arqui-hesmiférico, extra-híbrido, geo-história etc.
Exceções: sub-humano ou subumano/co-herdeiro ou coerdeiro.
2 - Nos vocábulos em que o prefixo termina por vogal e o segundo elemento começa com a mesma vogal.
Ex.: anti-inflamatório, micro-ondas, auto-observação, infra-aureolar, eletro-ótica etc.
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3 - Nos vocábulos com os prefixos circum- e pan-, cujo segundo elemento começar por m, n ou vogal.
Ex.: circum-navio, pan-americano, circum-escolar etc.
- Pan= todo.
- Circum = em volta, em torno de.
Obs.: Circunferência, circunvizinhança, pansexual (não se usa hífen porque não são seguidos de vogal, m ou n).
4 - Nos vocábulos com os prefixos tônicos pós-, pré- e pró- (acentuados graficamente).
Ex.: pós-parto, pré-vestibular, pró-vida etc.
5 - Nos vocábulos com os prefixos ex- (quando significa estado anterior), sota-, soto-, vizo- e vice-.
Ex.: ex-ministro, sota-diretora (vice-diretora), soto-piloto (vice-piloto), vice-editor, vizo-secretário (vicesecretário).
6 - Nos vocábulos com o prefixo sub-, sob-,ad- e ab- quando o segundo elemento começar por b ou r:
Exemplos: sub-biblioteca, sub-racional, sob-roda, ab-rogar, ad-rogar etc.

Embora sejam com letras diferentes, o uso do hífen ocorre por um ajustamento vocabular, ajustamento
fonológico.
Obs.: Esses prefixos seguidos de letras diferentes de “R” ou “B” não receberam o hífen.
Ex.: subclasse, subsocial.

7 - Nos vocábulos terminados por sufixos de origem tupi-guarani com valor de adjetivo, como açu-,guaçu- e
mirim-, quando o primeiro elemento terminar em vogal acentuada ou quando a pronúncia assim o exigir.
Ex.: jacaré-guaçu, amoré-guaçu, embu-mirim etc.
8 – Com os prefixos além-, aquém-, recém-.
Ex.: além-vida, aquém-conhecimento, recém-chegado etc.
9 - Com a palavra “bem” sendo primeiro elemento do vocábulo em que o segundo elemento é começado por
vogal ou h.
Ex.: bem-estar, bem-amado, bem-humorado etc.
Obs.: Quando o segundo elemento não for iniciado por p nem b, pode não haver aglutinação.
Ex.: bem-vindo; bem-criado, bem-falante, bem-visto.
Obs.: Muitos são os casos em que o bem aparece aglutinado com o segundo elemento.
Ex.: benfeitor, benquerença, benfazejo etc.
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10 – Com a palavra “mal” sendo primeiro vocábulo, se o segundo elemento começar por vogal ou h:
Ex.: mal-amado, mal-humorado.
Obs.: Se o segundo elemento não iniciar com vogal ou com h, não se usa o hífen .
Ex.: maldito, malformado etc.
11 - Nos compostos com elementos repetidos ou onomatopaicos.
Ex.: zum-zum-zum, lenga-lenga, fru-fru, zigue-zague etc.
12 - Ligando duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando encadeamentos
vocabulares.
Ex.: processo ensino-aprendizagem, ligação Angola-Moçambique etc.
13 - Com os prefixos “sem-” e “meia-”.
Ex.: sem-teto, meia-esquerda etc.
14 - Com compostos que gerem processo ambíguo.
Ex.: pão duro (pão velho) / pão-duro (avarento)
15 - Com topônimos que são iniciados por “GRÃ” “GRÃO” ou ligados por artigo.
Ex.: Grã-Bretanha, Baía de Todos-os-Santos.
16 - Com compostos que designam espécies botânicas e zoológicas.
Ex.: beija-flor, grão-de-bico, formiga-branca, batata-doce, feijão-verde.
17 - Quando a palavra composta for constituída por substantivo + substantivo.
Ex.: diretor-superintendente, editor-chefe, diretor-presidente, diretora-gerente, diretor-superintendente etc.
Obs.: No caso do elemento "sócio", o hífen será utilizado apenas quando houver função de substantivo
(= de associado).
Ex.: sócio-gerente / socioeconômico.
18 – Quando o primeiro elemento for numeral.
Ex.: primeira-dama, segunda-feira, primeiro-ministro etc.

1 - Nos vocábulos com os prefixos des- e in-. Se o segundo elemento começar por h, essa letra cai.
Ex.: desabitar, inábil etc.
2 - Nos vocábulos em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento inicia por vogal diferente ou por
letra diferente de r ou s.
Ex.: autoestima, infraestrutura, semianalfabeto, extraescolar etc.
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3 - Nos vocábulos em que o prefixo termina em vogal, e o segundo elemento inicia por r ou s. Nesse caso,
essas letras serão duplicadas.
Ex.: antissemita, contrarregra, minissaia, contrassenso, microssistema, multissecular.

Não confunda as grafias das palavras autorretrato e porta-retrato. A primeira é composta pelo prefixo
auto-, o que justifica a ausência do hífen e a duplicação da consoante 'r'. 'Porta-retrato', por outro lado, não
possui prefixo: o elemento 'porta' trata-se de uma forma do verbo "portar". Assim, esse substantivo
composto deve ser sempre grafado com hífen, assim como guarda-roupa, guarda-marinho etc.
Obs.: Paraqueda e paraquedista, embora tenham a primeira palavra sendo verbo, por terem a forma
consagrada, não são grafadas com hífen.

4 - Nas palavras formadas com os prefixos co-, re-, pre- e pro- (sem acento gráfico) – mesmo que o segundo
elemento seja iniciado com vogal igual à que inicia o segundo elemento ou quando o segundo elemento começa
por h (cai essa letra).
Ex.: coedição, cooordenar, coabitar, reabilitar, reeleger, preexistência, proativo etc.
Obs.: A escrita pró-ativo também é correta, mas é mais utilizada em Portugal. No Português do Brasil, é mais
recorrente o uso de “proativo”.
5 - Nos compostos por justaposição com termo de ligação.
Ex.: fim de semana, dia a dia, pé de moleque etc.

Obs.: Não seguem esta regra os compostos que indicam espécies botânicas e zoológicas, que, como
já visto, são grafados com hífen:
Ex.: ipê-do-cerrado, bem-te-vi, porco-da-índia etc.
Obs.: Há exceções de casos consagrados pelo uso:
Ex.: água-de-colônia, cor-de-rosa, mais-que-perfeito, pé-de-meia, à queima-roupa etc.

6 - Com a palavra não, ao possuir função prefixal.
Ex.: não presencial, não obsessão, não comparecimento etc.
7 – Em palavras que possuem os elementos "bi", "tri", "tetra", "penta", "hexa“ etc.
Ex.: bicampeonato, bimestral, tridimensional, triênio, tetracampeão, tetraplégico, pentacampeão, pentágono
etc.
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01. (Unifenas–MG) Em que alternativa as palavras completam corretamente as lacunas da frase abaixo:
Organizamos um ______ musical ______ e tivemos o ______ de contar com um público educado que teve o bom ______
de permanecer em silêncio durante o espetáculo.
a. Conserto, beneficiente, privilégio, senso.
b. Concerto, beneficente, privilégio, censo.
c. Concerto, beneficente, privilégio, senso.
d. Conserto, beneficente, previlégio, senso.
e. Concerto, beneficiente, previlégio, censo.

02. (UPF-RS) Considere estes períodos:
I. Sabia que, se _____ as normas da escola, poderia sofrer consequências desagradáveis.
II. Na campanha política fez _____ oposição aos candidatos de direita.
III. Economistas e políticos aguardam com interesse a divulgação dos resultados do último_____.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
a. infringisse – fragrante – senso.
b. Infringisse – flagrante – censo.
c. Infringisse – fragrante – censo.
d. Infligisse – flagrante – censo.

03. (FCC) O ____ era grande. Os exportadores de ____ tentavam, inutilmente, ____.
a. prejuízo – têxteis – reduzi-lo.
b. Prejuizo – têxteis – reduzi-lo.
c. Prejuízo – téxteis – reduzí-lo.
d. Prejuízo – texteis - reduzi-lo.

04. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.
a. cotelaria - majestade - giló - continue - viajem
b. miçanga – dansar – ganço - possues - cafajeste
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c. chuchu – pajem – exceção - escárnio - atravéz
d. cachimbo – capixaba – caxumba - coturno - vicissitude
e. esteriótipo – analisar – catalizador - gesso – entopir

05. (EEAR) Assinale a frase que apresenta um erro de ortografia.
a. Ele se alimentava mal.
b. Assisti ao filme da sessão das dez. Foi ótimo!
c. Jamais exitei um instante sequer diante dos meus objetivos.
d. A condessa compareceu ao encontro, por isso houve tanta comemoração.

06. (EEAR) Assinale a alternativa em que o termo em destaque apresenta erro de ortografia.
a. As crianças riam e perdiam-se em meio à espuma que aumentava de tanto enxampuarem as pequenas cabeças.
b. A lama acumulada e trazida pelas chuvas incessantes transformou a pequena e simpática vila em um enxurreiro.
c. O encerador era um encherido – essa era a conclusão de Tia Maristela sobre aquele senhor simpático, bom de
prosa, que trabalhava mas falava.
d. Achava divertido descobrir os diferentes significados das palavras: enchouriçado era perfeito para o Tico, que
adorava encrespar-se com seus colegas de sala.

07. (EEAR) Assinale a alternativa em que o termo em destaque apresenta erro de ortografia.
a. Não é bom que vocês viajem à noite.
b. Os recursos não foram concedidos para a viagem.
c. Obrigado pelo elogio, fico lisonjeado com a sua atenção.
d. Durante a primavera, os pássaros gorgeavam anunciando a nova florada.

08. (EEAR) De acordo com a ortografia da língua portuguesa, não sofreu alteração em relação ao uso do trema a
palavra
a. eqüino
b. lingüiça
c. mülleriano
d. cinquentenário
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09. (EEAR) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das frases abaixo.
I - Era previsível que a aluna se comportaria ________ durante o teste.
II - A ponte ________ deveríamos passar foi interditada.
III - ________ você pensa que vai?
a. mau – porque – onde
b. mal – por que – aonde
c. mal – por que – onde
d. mau – porque – aonde

10. (EEAR) Leia as sentenças abaixo, observando nelas a correção ortográfica das palavras destacadas.
1 – O belo corte de seda pedia mãos delicadas e olhos perscrutadores a cuidar das minúscias do maravilhoso
bordado que brilharia no corpo da noiva.
2 – Todos os dias, ao longe, ouvia o apito do requintado trem. O som lhe parecia mais um gorjeio que a levava para
dentro de uma cabina de luxo, onde tomava chá como uma dama invejada.
3 – A criança, doida pelo presente, expiava o colorido papel que cobria a grande caixa, imaginando que dali saltaria
seu amado, macio e branco urso.
Está(ão) correta(s) a(s) sentença(s)
a. 1 e 2.
b. 2 e 3.
c. 1 apenas.
d. 2 apenas.
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01. Assinale a alternativa incorreta:
a. Não quero mais saber por que motivo não me amas.
b. Se não me amas, quero saber porquê.
c. Se não me amas, quero saber o porquê.
d. Não me amas porque não te amo?

02. Qual é a incorreta?
a. Quero saber o porquê desta briga.
b. Ainda saberás porque saí do país.
c. Estudamos sem saber por quê.
d. Rápida foi a crise por que passou.

03. Assinale a alternativa correta:
a. A criança sempre indaga o porquê das coisas.
b. Conheço o livro porque te orientaste.
c. Sei porquê você faltou às aulas.
d. Chegaste só agora, por que?

04. Há uma alternativa incorreta, assinale-a:
a. Aquela foi a razão por que tive o pesadelo.
b. Faça os exercícios, porque só assim se aprende.
c. Não sei porque não ficas mais um pouquinho.
d. Porque você fez tudo errado, não o considero eficiente.

05. Assinale a alternativa que apresenta erro:
a. Leio revistas e jornais, porque desejo estar sempre informado.
b. Gostaria de rever os lugares por que andei ultimamente.
c. Não sei por que desistes com tanta facilidade.
d. Você não apresentou o resultado, por que.
06. Assinale a alternativa incorreta:
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a. Não quero mais saber por que motivo não me amas.
b. Se não me amas, quero saber porquê.
c. Se não me amas, quero saber o porquê.
d. Não me amas porque não te amo?

07. (MM) A alternativa errada quanto ao emprego do porquê é:
a. Não revelou o motivo por que não foi ao trabalho.
b. Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido.
c. Eis o porquê da minha viagem.
d. Ele não veio por que estava doente.
e. Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio.

08. Assinale a frase em que o uso de “por que” está errado.
a. Você sabe por que ela foi embora?
b. Por que você quer saber isso?
c. Essa decisão foi tomada por que?
d. Alguém sabe por que estamos aqui?

09. Indique em qual frase o uso de “porque” está correto.
a. Porque você está gritando comigo?
b. Vou embora porque estou muito cansada.
c. Alguém que me diga o porque de tanta confusão!
d. A Helena sabe porque foi chamada à direção?

10. Explique o motivo da utilização dos “porquês” neste trecho:
“Estou cansada, porque trabalho o dia inteiro. Além disso, não gosto de shows ao vivo e todos sabem o porquê.”
a. Os dois porquês são utilizados aqui para trazer a explicação para o cansaço do su jeito e para o fato de não gostar
de ir ao show ao vivo, um estando sem acento porque está no início da frase e o outro levando acento porque está
no final da frase.
b. A primeira forma indica a explicação para o sujeito estar cansado, tendo o valor de “ pois”. A segunda é um
substantivo, o qual indica que o sujeito não gosta de shows ao vivo e que todos sabem disso, podendo ser substituído
por “motivo”.
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c. A primeira forma indica motivo, tendo o valor de “pois”, não sendo acentuado porque não é um substantivo. A
segunda também indica um motivo, não sendo substantivo e levando o acento apenas porque está no final da frase.
d. A primeira forma indica causa, tendo o valor de “pois”, não estando acentuado porque é um substantivo e que está
no início da frase. A segunda também indica causa, estando acentuado porque é um substantivo que está no final
da frase.
e. A primeira forma indica causa, tendo o valor de “porém”, não estando acentuado porque é um substantivo que está
no início de frase. A segunda indica explicação, estando acentuado porque é um substantivo que está no final da
frase.

11. Indique qual é a frase cujo uso do “porquê” está correto.
a. Ontem fomos à praia porquê fazia sol.
b. Por que recebi ontem, fui ao mercado fazer compras.
c. Fernanda não foi trabalhar hoje porque está doente.
d. Mudei de canal por quê quis.
e. O paciente não entendeu o por que de tanta preocupação.

12. Em qual alternativa a expressão “por que” é utilizada em desacordo com a norma-padrão?
a. Por que você não vem?
b. Quero saber por que ele perdeu o exame.
c. Por que você faltou?
d. Isso tudo por que?
e. Conte-me por que ele mentiu.

13. “O ______________ de não estar conversando é ______________ quero estar concentrada.”
A sequência correta de palavras que completa o excerto encontra-se em:
a. por quê – por que
b. porque – porque
c. porquê – porquê
d. por quê – por quê
e. porquê – porque

14. Observe as ocorrências de porque/por que, destacadas no texto. Agora assinale a alternativa que contenha as
palavras que completem corretamente os espaços nas proposições a seguir:
I. O caminho _______ venho é mais longo.
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II. Não há nenhum ________ que não tenha resposta.
III. As razões _________ falou não ficaram claras.
V. Ninguém falou, não se sabe ___________.
a. I. por que; II. por quê; III. porque; IV. porquê.
b. I. por que; II. porquê; III. por que; IV. por quê.
c. I. porque; II. por que; III. porque; IV. por que.
d. I. porque; II. porquê; III. por que; IV. porque.

15. A alternativa incorreta quanto ao emprego do porquê
a. Não revelou o motivo por que não foi ao trabalho.
b. Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido.
c. Eis o porquê da minha viagem.
d. Ele não veio por que estava ocupado.
e. Porque houve um engarrafamento, chegou atrasado ao colégio

16. _____ você não resolveu todas as questões da prova? Creio que é _____ você não sabe o _____ das regras.
a. Porque – porque – porquê
b. Por que – porque – porquê
c. Por que – por que – porquê
d. Porquê – por que – por quê
e. Por quê – porquê – por que

17. A razão _________ se premiou Pamuk é clara, mas sempre haverá quem pergunte _________ não foi outro o
premiado. Preencha corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada:
a. por que – por que
b. por que – porque
c. porquê – por que
d. porque – porque
e. por que – porquê
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