
 

 

Apoio de Gramática  

Ortografia D

1. (CGE 2061) Assinale a alternativa na qual as 

palavras apresentem erros de ortografia. 

a. Anjo, berinjela, giz e jaula. 

b. Restauro, bule, áurea e sinal. 

c. Fichas, diálogo, gravura e chantagem. 

d. Suscetibilidade, capaz, inábil e monstro. 

e. Pisicólogo, alimento, sóssio e franquesa. 

 

2. (CGE 2072) Assinale a alternativa em que 

todas as palavras estão grafadas corretamente. 

a. Ansioso; exceção; mexer; reivindicação. 

b. Couraça; bandeija; metereológico; sessenta. 

c. Camaradagem; cabelereiro; enxada; 

facículo. 

d. Beneficiente; inchaço; mussarela; 

ressuscitar. 

e. Cabotajem; resplandecência; seiscentos; 

tristesa. 

 

3. (CGE 2037) A ordem alfabética correta das 

palavras, experimentos, espertos, 

experiências e esses é: 

a. esses, espertos, experiências e 

experimentos. 

b. espertos, experiências, experimentos e 

esses. 

c. experiências, experimentos, esses e 

espertos. 

d. espertos, esses, experiências e 

experimentos. 

e. experimentos, esses, experiências e 

espertos. 

 

4. (CGE 2078) Analise as frases abaixo e 

assinale a alternativa que está totalmente 

correta quanto à acentuação gráfica: 

a. Não será fácil identificar sua rubrica. 

b. Algumas mães tem direito ao auxílio 

maternidade. 

c. Alguém ainda ha de contar o histórico 

daquele indivíduo. 

d. Ninguém sabe dizer o porque do fim das 

visitas em Queops. 

e. Houve um forte desânimo coletivo, porem, 

eu não desanimo. 

 

5.  (CGE 2026) “Ele ____ sabia que seu ____ 

amigo havia sido o aluno ____ avaliado da 

turma.” 

Assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas acima. 

a. mal - melhor - mais bem. 

b. mau - melhor - mais bom. 

c. mal - mais bom - mais bem. 

d. mau - mais bom - melhor. 

e. mal - melhor - mais bom. 

 

Observe os quadrinhos e responda à questão 

6. 

 

 
Fonte: WATTERSON, B. Os dias estão simplesmente 

lotados. São Paulo: Best news, 1995. p.69. 

6. (CGE 2041) De acordo com o contexto, as 

formas que completam adequadamente os 

espaços do primeiro e do segundo quadros da 

tira são: 

a. por que e por que. 

b. por que e por quê. 

c. por que e porque. 

d. porque e por que. 

e. porquê e por que. 

 

O texto abaixo se refere à questão 7. 

 

Esta é a de um rei que ficou famoso por suas 

__________. Um dia, ele chamou o primeiro 

ministro. 

– Manda comprar um submarino. 

O ministro não entendeu bem a ordem, mas 

como ordens são ordens... 

– Agora prepara uma sala para mim, dentro do 

submarino – disse o rei. 

E o ministro fez conforme o pedido. 

– Pronto, ________. E agora? 

– Manda colocar o submarino dentro do lago do 

palácio. 



 

 

Aí o ministro não aguentou de curiosidade e 

perguntou: 

– Por que o senhor pediu tudo isso? 

– Agora só vou _________ de lá. 

– E por que, meu Deus? 

– É porque eu li aí que, no fundo, no fundo, eu 

sou _________! 

Fonte: Ziraldo. As Últimas Anedotinhas do Bichinho da 

Maçã. São Paulo: Melhoramentos, 1988. 

 

7. (CGE 2105) De acordo com a norma culta da 

língua portuguesa, as lacunas são preenchidas, 

respectivamente, com: 

a. burrices – majestade – despachar – 

inteligente 

b.burrisses – majestade – despachar – 

intelijente 

c. burrices – magestade – despaxar – 

inteligente 

d. burrices – magestade – despachar – 

intelijente 

e. burrisses – majestade – despaxar – 

intelijente 

 

8. (CGE 2105) Aponte a alternativa em que as 

regras de ortografia e de pontuação foram 

respeitadas, conforme as normas-padrão da 

Língua Portuguesa. 

a. Cosme disse, a Pedro três coisas; corajem; 

perseveransa e ânimo. 

b. Cosme, disse, a Pedro três coisas: coragem, 

perseveransa, e hânimo. 

c. Cosme, disse a Pedro, três coisas. Corajem; 

perseverança e ânimo. 

d. Cosme disse: a Pedro três coisas; coragem; 

perseverança e hânimo. 

e. Cosme disse a Pedro três coisas: coragem, 

perseverança e ânimo. 

 

9. (CGE 2105) Assinale a alternativa em que 

todos os vocábulos estão grafados 

corretamente. 

a. Abstensão, rubrica e excessivo. 

b. Nhoque, cadarço e previlégio. 

c. Fregueza, quis e decisão. 

d. Pesinho, maciez e lagarticha. 

e. Xampu, cabeleireiro e extensão. 

 

O texto abaixo se refere à questão 10. 

 

Paisagem urbana alienígena 

 

A invasão e ocupação de diferentes áreas por 

espécies ____ acentuou-se nos últimos 500 

anos 

e hoje é um grave problema global de ____. A 

____ e os deslocamentos da população 

humana 

levaram a uma ____ introdução de espécies 

em áreas onde não existiam (...), sem que 

fossem 

avaliadas as consequências. Nas últimas 

décadas, governos de várias nações 

desenvolvidas ____ investido em pesquisas e 

proposto formas de controlar, manejar ou até 

erradicar espécies para preservar a 

biodiversidade local. (...) 

Fonte: Paisagem urbana alienígena. Revista Ciência 

Hoje. Vol. 41, jan., fev. de 2008, p. 69. 

 
 

10. (CGE 2059) A alternativa que apresenta as 

palavras que preenchem corretamente as 

lacunas do texto, segundo as normas-padrão 

de ortografia é: 

a. exóticas; conservação; expansão; maciça; 

têm. 

b. esóticas; conservação; espansão; maciça; 

têm. 

c. exóticas; concervação; expansão; maciça; 

tem. 

d. exóticas; conservação; espansão; macissa; 

têm. 

e. ezóticas; concervação; espansão; massiça; 

tem. 

 

11. (CGE 2070) Assinale a alternativa em que 

todas as palavras estão de acordo com a 

norma culta da língua e correspondem ao Novo 

Acordo Ortográfico. 

a. Intensão, invenção, concessão e excessivo. 

b. Pretencioso, educação, introspecsão e juíso. 

c. Converção, dicesse, incensatez e expansão. 

d. Exceção, discriminação, dissesse e 

insensatez. 

e. Incensatez, processo, compreensão e 

discriminação. 

 

 

12. (CGE 2004) A palavra escrita corretamente, 

de acordo com a ortografia oficial é: 

a. enxarcar.  

b. maciços. 

c. extrangeiro.  

d. repercusão.  

e. xacina.  

 

 

13. (CGE 2055) Assinale a alternativa em que 

todas as palavras estão ortograficamente 

corretas. 

a. Enchada, salsicha, engraxate e jiló. 



 

 

b. Sarjeta, pechincha, sujestão e casarão.  

c. Vertigem, tangerina, magreza e pesquiza. 

d. Sacerdotisa, analisar, através e beneficente. 

e. Beringela, meritíssimo, advogado e enxame. 

 

Gab.: 1-e; 2-a; 3-d; 4-a; 5-a; 6-a; 7-a; 8-e; 9-e; 10-a; 11-d; 

12-b; 13-d. 

 


