
 

 

Apoio de Gramática [Gab]  

Ortografia B 

 

1. Complete com onde ou aonde: 

a. O Brasil é o país  onde    moro. 

b. Onde       estão meus livros? 

c. Aonde        vai com tanta pressa? 

d. Onde      vou comprar botas de couro? 

e. Aqui é   onde    passo meus finais de 

semana. 

f. Onde       faz tanto calor como aqui? 

g. Onde       é que você jantou? 

h. Esta é a casa onde       moro há 30 anos. 

i. Você sabe onde      eu moro? 

j. Quero saber onde         você vai passar as 

suas férias. 

 

2. Complete com por que, por quê, porque ou 

porquê: 

a.  Por que você é tão irritado? 

b. Corram, porque estamos atrasados! 

c. Você está tão estranho hoje por quê? 

d. Não entenderam     por que         foram tão 

mal no teste. 

e. Gostaria de saber o porquê  de você não 

comparecer à reunião. 

f. Você não compareceu à reunião por quê? 

g. Não compareceu à reunião   porque    estava 

doente. 

h. Laura não sabia o porquê do seu sucesso. 

i. Paulo chegou atrasado     porque       não 

tinha relógio. 

j. Você não joga, por quê? 

k. Pedro não joga       porque          é um “perna 

de pau”. 

l. Não foi batizado   porque   era ateu. 

m. Por que    você não toma remédio? 

n. Porque    não estou doente. 

o. Você não gosta de remédio, por quê? 

p. Paulo disse por que não tomava remédio. 

q. Pedro tomava remédio porque estava 

doente. 

r. Ele não sabia por que o remédio era tão 

caro. 

s. Ele não entendia o porquê   do alto custo do 

remédio. 

t. Por que Pedro não pesquisa preços? 

u. Porque não tem paciência. 

v. Não sabemos o porquê de tanta impaciência. 

w. Paulo disse por que Pedro era tão teimoso. 

x. Por que Pedro é tão teimoso? 

y. Porque não gostou do remédio. 

 

3. Complete com mas ou mais: 

a. Falei com ele   mais   uma vez,   mas    não 

me ouviu. 

b. Pedro era o   mais   bonito    mas     também 

o    mais     teimoso de todos. 

c. Mais    uma vez ele se atrasou,  mas    deu a 

desculpa do trânsito estar lento. 

d. Os alunos  mais   inteligentes são os que 

mais  vencem na vida. 

e. Quanto   mais   se vive   mais   se aprende. 

f. Mais    que um dia, mais    que um mês, mais        

que um ano, a coisa em que mais     penso é 

você. 

g. Quanto   mais   ele andava, mais    se 

preocupava, mas        acabou encontrando o 

caminho certo. 



 

 

4. Complete com mau ou mal: 

a. O garoto mal podia esperar pelo dia da sua 

viagem. 

b. O mau comportamento do jogador resultou 

em expulsão. 

c. O berço do bebê estava mal posicionado no 

quarto. 

d. Falava mal da escola porque era um mau 

aluno. 

e. Mal sabia ele que estava em maus lençóis. 

f. Ele tinha um mau jeito de ser, mas nunca foi 

um  mau filho. 

g. Ela dirigia mal mas não admitia que seu mal 

era o medo. 

 

5. Complete com a(s), à(s) ou há: 

a. Há um ano não falo com ela. 

b. A menina queria a boneca de seus sonhos. 

c. Há tempos não a vejo. 

d. Fiz a lição passo a passo. 

e. Pintei um quadro a óleo. 

f. Às terças vamos à igreja e depois à casa de 

meus avós. 

g. Daqui a um ano, iremos à Europa. 

h. Dei a ela todo meu carinho. 

i. Começou a rir de alegria. 

j. Passo a passo fiz a lição. 

k. Duas coisas de que gosto: andar a cavalo e 

saborear um filé à parmegiana. 

 

6. (CGE 2079) A ____ de terras aos ____ 

paraguaios foi decidida ontem pelos deputados 

em ____ plenária. 

 

De acordo com as regras-padrão de ortografia, 

a frase acima deve ser completada, 

respectivamente, com as palavras: 

a. sessão; imigrantes; cessão. 

b. cessão; imigrantes; sessão. 

c. sessão; imigrantes; sessão. 

d. sessão; emigrantes; cessão. 

e. cessão; emigrantes; sessão. 

 

 

7. (CGE 2079) Leia as afirmativas abaixo 

I. A Câmara reuniu-se em uma sessão 

extraordinária. 

II. Ele confirmou a cessão dos bens de seu pai 

a uma instituição de caridade. 

III. Você encontra essa boneca na seção de 

brinquedos. 

IV. A seção da tarde exibiu o filme ganhador do 

Oscar. 

 

Em relação ao uso das palavras “sessão”, 

“cessão” e “seção”, estão corretas apenas as 

afirmativas: 

a. I e II. 

b. II e IV. 

c. I e III. 

d. III e IV. 

e. I, II e III. 

 

 

8. (CGE 2062) De acordo com o contexto, 

assinale a alternativa em que as palavras estão 

grafadas corretamente. 

a. Saí antes que os de mais familiares 

voltassem. 

b. Eu não disse nada há cerca de sua vida. 

c. Fizeram mau em dizer aquelas coisas. 

d. Não entendi o porquê da sua atitude. 

e. Sempre tivemos sonhos a fins. 

 

 

9. (CGE 2026) Assinale a alternativa que não 

contém nenhum problema de redação. 

a. Estava com pressa, porisso mal almoçou. 

b. Disse que veria o filme, mais caiu no sono. 

c. Em bora gaúcho, não gostava de churrasco. 

d. Prometeu que iria à festa, porém não 

apareceu. 

e. Sabia a resposta, toda via permaneceu 

calado. 

 

 

10. (CGE 2037) Assinale a alternativa em que 

todas as palavras estão escritas corretamente. 

a. Assistência; anestézico; ansiedade. 

b. Berçário; bagunça; batizado. 

c. Carroça; cortesia; centézimo. 

d. Discussão; distrassão; dispensável. 

e. Eclipse; esquisito; ecolójico. 

 


