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1. (ITA-SP) Para a presente questão, observar que: 
 
I – a acentuação gráfica foi eliminada; 
II – as sílabas tônicas propostas são representadas por letras maiúsculas destacadas. 
Ex: caTAStrofe (a sílaba tônica proposta é TAS) 
 
Ao escutar , então: 
 
ruBRIca, aVAro, proTOtipo, gratuIto, verifica-se que: 
 
a) apenas uma palavra foi pronunciada corretamente. 
b) apenas duas palavras foram pronunciadas corretamente. 
c) três palavras foram pronunciadas corretamente. 
d) todas foram pronunciadas corretamente. 
e) nenhuma foi pronunciada corretamente. 
 
2. A divisão silábica não está correta em: 
 
a) gno-mo 
b) a-bdi-car 
c) man-hã 
d) a-do-les-cen-te 
e) res-ci-são 
 
3. É comum em textos nas redes sociais não se usar acentuação. Analise o seguinte texto 
postado em uma dessas redes: 
 
Hoje eu não sai de casa pq e melhor para o pais.  
 
Comente a necessidade de acentuação em algumas dessas palavras. 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
4. É comum nos esquecermos de acentuar o verbo ter na 3ª pessoa do plural.  
 
Leia o parágrafo e assinale a alternativa que completa melhor as lacunas: 
 
[…] “O percentual de mulheres no serviço público _____ aumentando porque o sentimento 

geral é de que as condições no acesso são similares, por meio de seleção democrática e 

imparcial. O esforço delas pela estabilidade, segundo especialistas, aponta que o desejo do 

público feminino vai além de consolidação de uma carreira, passa pelo sucesso pessoal e pela 



segurança da família. Como servidoras da administração federal, desfrutam de algumas 

vantagens ainda não incorporadas pelo setor privado. As contratadas em órgãos regidos pelo 

Estatuto do Servidor ____, por exemplo, 180 dias de licença-adotante, concedida àquelas que 

adotaram crianças.” […] 
 
a) tem - tem 
b) têm – tem 
c) tem – têm 
d) têm – têm 
e) tem – teem  
 
5. É sabido que os hiatos (i) e (u) recebem acento, como em saída e saúde, por exemplo. Com 
base nessa afirmação, comente o uso corriqueiro da palavra gratuito, usando como sílaba 
tônica a vogal “i”.  
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
6. Assinale a alternativa CORRETA quanto à acentuação gráfica. 
 
a) Aquí dá muito cajú de maio a setembro. 
b) No rítmo em que andavamos, levaríamos toda a manhã para percorrer duas léguas. 
c) Para mantê-los saudáveis é melhor alimentá-los com legumes crus. 
d) Joel tinha os biceps mal definidos e o tórax exagerado para alguem tão baixo. 
e) O juíz condenou-o a devolver com juros aos cófres publicos todo o dinheiro desviado. 
 
7. Identifique a alternativa em que um dos vocábulos, segundo o Acordo Ortográfico, recebeu 
indevidamente acento gráfico:  
 
a) céu – réu – véu;  
b) chapéu – ilhéu – incréu;  
c) anéis – fiéis – réis;  
d)  mói – herói – jóia;  
e) anzóis – faróis – lençóis. 
 
8. De acordo com as novas regras ortográficas para o uso do hífen, assinale a alternativa 
correta: 
 
a) antissocial 
b) mini-saia 
c) ante-projeto 
d) auto-proteção 
c) microondas  
 
9. Leia o seguinte anúncio, publicado em um panfleto: 
 
Atenção! Oportunidade de conhecer o Zoologico do Rio. Excursão com poucas vagas em 

microônibus com ar condicionado. 

 



Há alguns equívocos gramaticais neste texto. Comente-os. 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 


