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É expressamente proibido cópia, venda, 
publicação e distribuição do conteúdo ofe-
recido. a utilização para qualquer outro 
fim está expressamente proibida por lei e 
pode resultar em penas civis e criminais.

Atenção
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EXErCÍCioS

1. Preencha corretamente os espaços em branco com as palavras entre parênteses:  

a. Sua falta de _____________________ de humor só traz confusões. (senso / censo) 

b. Minha mãe faz a _____________________ toda a semana. (sombrancelha / sobrancelha)

c. ele nunca me fez _____________________. (mal / mau) 

d. o _____________________ estava repleto de mulheres. (juri / júri) 

e. Vamos _____________________ os nossos direitos. (reivindicar / reinvindicar)

2. Dê o plural das seguintes palavras: 

a. cidadão -  _____________________________________________________________

b. Troféu -  _______________________________________________________________  

c. corrimão -  ____________________________________________________________

d. Qualquer -  ____________________________________________________________

e. Gravidez - _____________________________________________________________

f. degrau -  _______________________________________________________________

3. Assinale a alternativa em que há uma palavra escrita de maneira equivocada.

a. Flecha

b. exceção

c. ancioso

d. aerossol

e. Majestade 

Ortografia
a ortografia oficial de uma língua é o conjunto de regras e padrões que definem a forma correta de 
escrita das palavras, bem como o uso correto dos sinais de acentuação e dos sinais de pontuação.
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gabarito comentado
1. a. senso / b. sobrancelha / c. mal / d. júri / e. reivindicar

Censo é sinônimo de censo demográfico e recenseamento. Senso é sinônimo de juízo, enten-
dimento, discernimento, julgamento e raciocínio.
Mal é o contrário de bem e mau é o contrário de bom. 
a palavra júri é tem acento, pois todas as paroxítonas terminadas em –i(s) são acentuadas. ou-
tros exemplos: cáqui (cor), lápis, íris, tênis.

2. a. cidadãos / b. troféus / c. corrimãos ou corrimões / d. quaisquer / e. gravidezes / f. degraus
Qualquer é a única palavra da língua portuguesa em que a partícula do plural -s é levada para 
o interior dela. 
Todas as palavras terminadas em –z formam o plural com –es. outros exemplos: luzes, cruzes, 
raízes, rapazes, avestruzes, arrozes. 

3.  letra c (ansioso)

4.  letra d 
Encharcada / análise / sessões / excelente

5.  letra c (prevenido) 

6.  a. as-ses-sor / b. gno-mo / c. com-pa-nhi-a / d. ar-re-mes-so / e. ab-rup-to / f. pneu / g. ap-ti-dão 
/ h. car-ros-sel

7.  a. bandeja / b. digladiar / c. disenteria / d. meritíssimo / e. prazeroso / f. ansioso / g. sucinta / h. 
caranguejo

8.  letra d
dispensa refere-se a uma permissão para a isenção de uma obrigação. 
despensa refere-se à parte da casa onde se armazenam mantimentos.

9.  letra c (malmequer)
Atenção! Devemos escrever “bem-me-quer” separado e com hífen, mas devemos escrever a 
expressão “malmequer” junto.
Plural: bem-me-queres / malmequeres

10. letra c 
Pa-le-tó / oxítona (última sílaba mais forte)
O-á-sis / paroxítona (penúltima sílaba mais forte)
Fru-tí-fe-ra – proparoxítona (antepenúltima sílaba mais forte)
Lembre-se de que devemos analisar as palavras, quanto à acentuação tônica, de trás para 
frente.

11. letra e (caxumba)

12. letra b
Nunca se separa sujeito e predicado com vírgula. O melhor funcionário da empresa de aviação 
(sujeito) / viajou para londres ontem (predicado).
Porquê (o motivo, a razão)
Se não (caso não)
Organizará (futuro do presente) / organizara (pretérito mais-que-perfeito – passado) 
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