
 

 

Apoio de Gramática  

Ortografia C 

 

1. Complete com onde ou aonde: 

a. Passe este sabão apenas ________ haja 

manchas. 

b. Coloque o produto ________ todos possam 

vê-lo 

c. ________ encontro o presente certo para 

você? 

d.  ________ quer que você vá, estarei contigo. 

e. As crianças vão ________ os adultos as 

levam. 

f. Se você não sabe ________ está, pare e 

pergunte. 

g. Mas se você sabe ________ ir, siga em 

frente. 

h. Você sabe ________ posso ir para encontrá-

lo? 

 

2. Complete com mau ou mal: 

a. Pessoas _____ criadas atraem para si o 

_____que emanam. 

b. Ele _____ me ouvia quando brigávamos. 

c. _____ posso me lembrar o _____ gosto 

daquele prato. 

d. A casa tinha um _____ cheiro quase 

insuportável. 

e. Marco _____ sabia o que fazer com tanto 

amor que recebia. 

f. Não sejas _____ com seus sonhos, alimente-

os até que se tornem reais. 

g. Um _____ profissional faz _____ a todos 

que estão ao seu redor. 

 

3. Complete com mas ou mais: 

a. Quero sempre ______ de mim mesma. 

b. Posso até saber o que você quer, ______ 

isso não me obriga a fazê-lo. 

c. Quanto ______ você trabalhar, _____ 

dinheiro terá, _____ isso não significa que 

poderá fazer o que quiser. 

d. Quanto ____ eu puder estar com você, ____ 

estarei. 

e. Não só as garotas, ______ também os 

rapazes esperam uma grande paixão.  

f. Gostaria de me declarar a você, ______ não 

tenho mais a coragem que preciso para isso. 

g. Tivemos que acordar ______ cedo ontem, 

______ mesmo assim não chegamos a tempo. 

h. O chefe sempre exigia ______ , ______ isso 

apenas os fazia trabalhar menos. 

 

4. Complete com a(s), à(s) ou há: 

a. _____ apresentação será _____ uma hora 

da tarde. 

b. _____ dias que espero um telefonema seu. 

c. Gosto de ir ao teatro, mas só consigo ir 

_____ vezes. 

d. Você sabe me dizer se _____ um posto 

_____ poucos metros daqui? 

e. Pedro solicitou _____ entrega das notas 

fiscais. 

f. Sempre saio _____ francesa das festas de 

sábado. 

g. Maria Lúcia estava _____ te esperar. 

h. Um dia ainda irei  _____ Espanha. 

i. Daqui _____ duas horas chegarei _____ 

casa do meu primo. 

 



 

 

5. Complete com um dos porquês, 

adequadamente. 

a. Diga-me ____________ esteve até tão tarde 

na rua. 

b. Ele nunca consegue explicar o 

____________ de suas atitudes estranhas. 

c. ____________ você não consegue se 

concentrar nos exercícios? 

d. Estudo mais ____________  quero passar 

na prova.  

e O professor não falou ___________ não irá 

aplicar a prova amanhã. 

f. Conte a razão ____________ gostaria de tê-

la ao seu lado. 

g. Você não como pizza, ____________? 

h. Não como pizza ____________ não gosto. 

i. Não é tão difícil assim o estudo dos 

____________. 

 

6. Complete com sobre ou sob. 

a. Todas as provas têm questões ________ 

ortografia.  

b. Mamãe não gosta que coloque nada 

________  o criado mudo dela. 

c. A faxineira coloca a poeira ________  o 

tapete persa. 

d. _______  os céus estrelados, seus olhos. 

________  minha cama, sua foto. 

e. As frutas amadurecem muito rapidamente 

________ o sol quente desta região. 

f. Você viu a placa informando que a padaria 

está ________ nova direção? 

 

7. Complete com meio ou meia.  

a. Beatriz ficou _______  confusa com as 

declarações. 

b. Estou ________  enrolado para sair hoje. Só 

tenho ________  tanque de combustível. 

c. Fico ________  emocionada com suas 

canções. 

d. Já comemos ________  caixa de bombom. 

e. Preciso de _______ dúzia de ovos para esta 

receita. 

f. Estou ________  informada sobre o assunto. 

g. A laranja estava ________  azeda. 

h. Com ________ razões, ele tentou se  

justificar. 

 

8. Preencha os espaços adequadamente, com 

cessão, sessão ou secção/ seção. 

a. Amanhã a ________ começará mais cedo 

para os parlamentares. 

b. Em que ________ encontro os cobertores? 

c. Foi outorgada a ________ de bolsas para 

estudantes do último ano da graduação. 

d. A empresa tem uma nova _______ para as 

finanças. 

e. Cíntia, Flávia, Luzia e Teresa estão 

convidadas para a ________ pipoca do final de 

semana. 

 

9. (CGE 2091) Todas as palavras estão 

escritas corretamente na alternativa: 

a. gentilesa, jiló, chícara e seissentos. 

b. certesa, geada, feixe e consciência. 

c. baronesa, genjibre, caixa e paciência. 

d. sobremesa, pajem, xampu e exceção. 

e. tristesa, bandeja, xampu e beneficiência. 

 

10. (CGE 2077) Assinale a alternativa em que o 

emprego de “mal” ou “mau” está incorreto. 

a. Escolheu um mal momento para sair. 

b. Mal entrou em casa, foi logo sentando. 

c. Aquele aluno é um mau exemplo para os 

seus colegas. 

d. O mau uso dos recursos públicos pode ser 

considerado crime. 

e. Esta é uma questão mal resolvida por parte 

dos responsáveis pelo evento. 


