Lista de ortografia
Questão 01 - (PC-SP) A alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas é:
a)
b)
c)
d)
e)

A pretenção do acusado não foi acatada: ele queria tratamento de excessão.
A justiça não admite privilégios que sejam empecilhos à aplicação da lei.
Eles fazem juz a um prêmio por sua grande dedicação aos desassistidos.
O excesso de zelo levou o rapaz a amenisar a versão dos fatos.
Durante a viajem, foi preciso fazer a converção da moeda.

Questão 02 - (MT-2014) Assinale a opção em que foi introduzido erro gramatical ou de
grafia de palavra na transcrição do texto.

a)
b)
c)
d)
e)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Questão 03 - (TRT) A correção ortográfica é requisito elementar de qualquer texto e é ainda
mais importante quando se trata de textos oficiais. Assinale a alternativa que apresenta a
grafia correta de todas as palavras.
a)
b)
c)
d)
e)

Hermético, homogêneo, beneficiente.
Ansiar, despender, exceção.
Compunção, sossobrar, consecução.
Viço, obssoleto, aldeiamento.
Frontespício, freiar, arroubo.

Questão 04 - (SUGEP/PE) Considerando diversos aspectos formais da nossa gramática,
analise as proposições
1) Assim como em ‘extraordinárias’, também se grafam com ‘x’ as palavras: ‘extender’ e
‘explêndido’.
2) Assim como em ‘extraordinárias’, também devem receber acento gráfico as palavras
‘peremptório’ e ‘moratória’.
3) No trecho: “O contexto é a reivindicação de representatividade que tem sido pautada por
feministas e profissionais das artes, da ciência, da tecnologia, entre outros campos”, as
vírgulas são facultativas, já que são marcas estilísticas.
4) O termo ‘público-alvo’ exemplifica casos em que o adjetivo (alvo) não se flexiona no
plural. Assim, o plural desse termo é ‘públicos-alvo’.
Estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

1 e 3, apenas.
2 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

Questão 05 - (Polícia Civil - GO 2016)

Quanto aos termos empregados no texto CB1A1AAA, às ideias nele contidas e à ortografia
oficial da língua portuguesa, assinale a opção correta.
a) O sentido original do texto seria preservado e as normas da ortografia oficial da língua
portuguesa seriam respeitadas caso se substituísse o trecho “é conferida aos cidadãos
uma série de direitos” (l.9) por “aos cidadões confere-se muitos direitos”.
b) O emprego do hífen no vocábulo ‘bem-estar’ justifica-se pela mesma regra ortográfica
que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo: mal-estar.
c) As formas verbais ‘torná-la’ e ‘fazê-la’ (l. 16 e 17) recebem acentuação gráfica
porque se devem acentuar todas as formas verbais combinadas a pronome enclítico.
d) A mesma regra de acentuação justifica o emprego de acento em ‘à’ (l.4) e ‘é’ (l.9).
e) O vocábulo ‘período’ é acentuado em razão da regra que determina que se acentuem
palavras paroxítonas com vogal tônica i formadora de hiato.

Questão 06 - (SEE/MG) Em todas as alternativas, o hífen foi utilizado de forma incorreta ao
menos uma vez, EXCETO em:
a)
b)
c)
d)
e)

sub-humano, micro-ondas, socioeconômico, sub-remunerado
hiper-sensibilidade, ultravioleta, infravermelho, anticorrupção
hipersensibilidade, inter-regional, super-aquecimento, inter-sindical
contracheque, contragolpe, contra-reforma, contra-senso
anti-inflamatório, anteprojeto, antiabortivo, anti-social

Questão 07 - (UFMG - 2018) As palavras estão escritas conforme o Novo Acordo
Ortográfico, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Semianalfabeto, macroestrutura, malcriado, para-lamas.
Coerdeiro, herói, paraquedas, pontapé, autoescola.
ntessala, ultramoderno, antirracismo, autossustentável.
Semi-deus, idéia, ultra-som, auto-estima, heróico.

Questão 08 - (CEMIG/MG) As palavras estão grafadas corretamente, EXCETO em:
a)
b)
c)
d)

obsessão - privilégio
expectativa - hesitar
mendigo - pretensioso
impecilho - tijela

Questão 09 - (SEDU/ES) Na língua portuguesa, a grafia de certas palavras pode ser
justificada pela sua origem. Assim, o emprego de j em palavras, tais como as destacadas em −
Não gosto de jiló. / A jiboia é uma enorme cobra brasileira. /O jerico empacou no meio da
estrada. − é explicado pela origem:
a)
b)
c)
d)
e)

africana, as duas primeiras; tupi, a terceira.
africana, tupi e desconhecida, respectivamente.
desconhecida, a primeira; tupi, as duas últimas.
tupi, a primeira; africana, as duas últimas.
tupi, as duas primeiras; desconhecida a terceira.

Questão 10 - (CFA - 2010)

Julgue os itens a seguir, de acordo com o texto I.
I.Para se tornar literário seria necessária a correção gramatical e ortográfica.
II.A palavra Cademia (linha 4) reescrita adequadamente na norma padrão seria Academia.
III.As palavras prazê e sofrimento (linha 11) apresentam sentidos contrários.
A quantidade de itens certos é igual a
a)
b)
c)
d)

0
1
2
3
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