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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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1. Quantas letras tem o nosso alfabeto?

a. 22

b. 23

c. 25

d. 26

e. 27

2. Qual é a única palavra que está escrita corretamente?

a. Lingüiça

b. Müller

c. Lingüística

d. Bilíngüe

e. Cinqüenta

3. Todas as frases estão corretas, exceto:

a. Pára de reclamar e arrume logo o seu quarto!

b. O pelo do cachorro está cheiroso e macio.

c. Há várias peras na geladeira.

d. A forma da fôrma do bolo é redonda.

e. Não quero pôr a nossa vida em perigo.

4. Assinale a alternativa em que não ocorre erro na acentuação:

a. Ideia – plateia – paranóia

b. Troféu – céu – jibóia

c. Bóia – caubói – geléia

d. Geleia – espermatozoide – véu

e. Herói – heróico – Niterói

EXERCÍCIOS
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1. Letra d

Antes do acordo, tínhamos 23 letras em nosso alfabeto. Agora, contamos com o acréscimo das
letras K, W e Y, totalizando 26 letras.

2. Letra b

O trema foi abolido da nossa ortografia. Ele deve ser usado apenas em nomes próprios estran-
geiros e seus derivados: Müller, Bündchen, Hübner.

3. Letra a

Para de reclamar... Não existe mais o acento diferencial em algumas palavras: para (verbo) /
para (preposição), pelo (do animal) / pelo (por + o), pera (fruta) / pera (preposição fora de uso).
Algumas palavras ainda mantêm seus acentos: pôr (verbo) / por (preposição). No caso de “for-
ma” e “fôrma”, o acento diferencial é facultativo, mas é recomendável usá-lo quando essas
duas palavras aparecerem na mesma frase.

4. Letra d

Os ditongos (encontro de duas vogais na mesma sílaba) abertos - ei / - oi não são mais acen-
tuados em paroxítonas, no entanto continuam sendo usados em monossílabos e em oxítonas.
Exemplos de paroxítonas: ideia, plateia, paranoia, jiboia, boia, geleia, espermatozoide, heroi-
co. Exemplos de oxítonas ou monossílabos: troféu, céu, caubói, véu, herói, Niterói.

5. Letra e

O voo das aves... A regra dos hiatos (encontro de duas vogais em sílabas diferentes) foi abolida
pela reforma ortográfica. Antes: vôo, enjôo, abençôo, perdôo, crêem, lêem. Agora: voo, enjoo,
abençoo, perdoo, creem, leem.

6. Letra c

O hífen é utilizado quando o prefixo termina com a mesma letra que começa a segunda pa-
lavra ou quando a segunda palavra começa com H. Exemplos: micro-ondas, anti-inflamatório,
contra-ataque, sobre-humano.

7. Letra b

Café com leite – As locuções substantivas perderam o hífen. Outros exemplos: juiz de futebol,
dona de casa, fim de semana, sala de jantar.

As outras quatro palavras que designam espécies botânicas ou zoológicas mantiveram o hífen.

8. Letra b

Os meses do ano devem ser escritos com letra minúscula: janeiro, fevereiro, março... Ocorre
o mesmo com as estações do ano e com os dias da semana: primavera, verão, segunda-feira,
terça-feira, sábado...

Gabarito comentado
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