
 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO – ORTOGRAFIA 

1. Estão corretamente empregadas as palavras na frase: 

a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.  
b) Ele agiu com muita descrição.  
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.  
d) Ele cantou uma área belíssima. 
e) Utilizamos as salas com exatidão. 

2. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego da inicial maiúscula, exceto: 

a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.  
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta.  
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie  
d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral.  
e) Nos nomes de escolas de qualquer natureza. 

3. Indique a única seqüência em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

a) fanatizar - analizar - frizar.  
b) fanatisar - paralizar - frisar.  
c) banalizar - analisar - paralisar.  
d) realisar - analisar - paralizar. 
e) utilizar - canalisar - vasamento. 

4. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente é: 

a) hidrólise - hidrolisar.  
b) comércio - comercializar.  
c) ironia - ironizar.  
d) catequese - catequisar. 
e) análise - analisar. 

5. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a alternativa em que não há erro de 
grafia: 

a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da Natureza.  
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham laços de amizade com a Europa.  
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive nua."  
d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: ouro, incensos e mirra". (Manuel 
Bandeira) 
e) A Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, foi ornamentada na época de natal. 
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6. Marque a opção cm que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

a) enxotar - trouxa - chícara.  
b) berinjela - jiló - gipe.  
c) passos - discussão - arremesso.  
d) certeza - empresa - defeza. 
e) nervoso - desafio - atravez. 

7. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia é: 

a) O experto disse que fora óleo em excesso.  
b) O assessor chegou à exaustão.  
c) A fartura e a escassez são problemáticas.  
d) Assintosamente apareceu enxarcado na sala. 
e) Aceso o fogo, uma labareda ascendeu ao céu. 

8. Assinale a opção cm que a palavra está incorretamente grafada: 

a) duquesa.  
b) magestade.  
c) gorjeta.  
d) francês. 
e) estupidez. 

9. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a segunda não se escreve com a mesma letra 
sublinhada na primeira é: 

a) vez / reve___ar.  
b) propôs / pu__ eram.  
c) atrás / retra __ ado.  
d) cafezinho/ blu __ inha. 
e) esvaziar / e___ tender. 

10. Indique o item em que todas as palavras devem ser preenchidas com x: 

a) pran__a / en__er / __adrez.  
b) fei__e / pi__ar / bre__a.  
c) __utar / frou__o / mo__ila.  
d) fle__a / en__arcar / li__ar. 
e) me__erico / en__ame / bru__a. 

11. Todas as palavras estão com a grafia correta, exceto: 

a) dejeto.  
b) ogeriza.  
c) vadear.  
d) iminente. 
e) vadiar. 

12. A alternativa que apresenta palavra grafada incorretamente é: 

a) fixação - rendição - paralisação.  
b) exceção - discussão - concessão.  
c) seção - admissão - distensão.  



d) presunção - compreensão - submissão. 
e) cessão - cassação - excurção. 

13. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

a) analizar - economizar - civilizar.  
b) receoso - prazeirosamente - silvícola.  
c) tábua - previlégio - marquês.  
d) pretencioso - hérnia - majestade. 
e) flecha - jeito - ojeriza. 

14. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

a) atrasado - princesa - paralisia.  
b) poleiro - pagem - descrição.  
c) criação - disenteria - impecilho.  
d) enxergar - passeiar - pesquisar. 
e) batizar - sintetizar - sintonisar. 

15. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

a) tijela - oscilação - ascenção.  
b) richa - bruxa - bucha.  
c) berinjela - lage - majestade.  
d) enxada - mixto - bexiga. 
e) gasolina - vaso - esplêndido. 

16. Marque a única palavra que se escreve sem o h: 

a) omeopatia.  
b) umidade.  
c) umor.  
d) erdeiro. 
e) iena. 

17. (CFS/95) Assinalar o par de palavras parônimas: 

a) céu - seu  
b) paço - passo  
c) eminente - evidente  
d) descrição - discrição 

18. (CFS/95) Assinalar a alternativa em que todas as palavras devem ser escritas com "j". 

a) __irau, __ibóia, __egue  
b) gor__eio, privilé__io, pa__em  
c) ma__estoso, __esto, __enipapo  
d) here__e, tre__eito, berin__ela 

19. (CFC/95) Assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas do seguinte 
período: "Em _____ plenária, estudou-se a _____ de terras a _____ japoneses." 

a) seção - cessão - emigrantes  
b) cessão - sessão - imigrantes  



c) sessão - secção - emigrantes  
d) sessão - cessão - imigrantes 

20. (CFC/95) Assinalar a alternativa que apresenta um erro de ortografia: 

a) enxofre, exceção, ascensão  
b) abóbada, asterisco, assunção  
c) despender, previlégio, economizar  
d) adivinhar, prazerosamente, beneficente 

21. (CFC/95) Assinalar a alternativa que contém um erro de ortografia: 

a) beleza, duquesa, francesa  
b) estrupar, pretensioso, deslizar  
c) esplêndido, meteorologia, hesitar  
d) cabeleireiro, consciencioso, manteigueira 

22. (CFC/96) Assinalar a alternativa correta quanto à grafia das palavras: 

a) atraz - ele trás  
b) atrás - ele traz  
c) atrás - ele trás  
d) atraz - ele traz 

23. (CFS/96) Assinalar a palavra graficamente correta: 

a) bandeija  
b) mendingo  
c) irrequieto  
d) carangueijo 

24. (CESD/97) Assinalar a alternativa que completa as lacunas da frase abaixo, na ordem em 
que aparecem. "O Brasil de hoje é diferente, _____ os ideais de uma sociedade _____ justa 
ainda permanecem". 

a) mas - mas  
b) mais - mas  
c) mas - mais  
d) mais - mais 

25. (CESD/98) Cauda/rabo, calda/açúcar derretido para doce. São, portanto, palavras 
homônimas. Associe as duas colunas e assinale a alternativa com a seqüência correta. 

1 - conserto ( ) valor pago 
2 - concerto ( ) juízo claro 
3 - censo ( ) reparo 
4 - senso ( ) estatística 
5 - taxa ( ) pequeno prego 
6 - tacha ( ) apresentação musical 

a) 5-4-1-3-6-2  
b) 5-3-2-1-6-4  
c) 4-2-6-1-3-5  
d) 1-4-6-5-2-3 



26. (CFC/98) Assinalar o par de palavras antônimas: 

a) pavor - pânico  
b) pânico - susto  
c) dignidade - indecoro  
d) dignidade - integridade 

27. (CFS/97) O antônimo para a expressão "época de estiagem" é: 

a) tempo quente  
b) tempo de ventania  
c) estação chuvosa  
d) estação florida 

28. (CFS/96) Quanto à sinonímia, associar a coluna da esquerda com a da direita e indicar a 
seqüência correta. 

1 - insigne ( ) ignorante 
2 - extático ( ) saliente 
3 - insipiente ( ) absorto 
4 - proeminente ( ) notável 

a) 2-4-3-1  
b) 3-4-2-1  
c) 4-3-1-2  
d) 3-2-4-1 

29. (ITA/SP) Em que caso todos os vocábulos são grafados com "x"? 

a) __ícara, __ávena, pi__e, be__iga  
b) __enófobo, en__erido, en__erto, __epa  
c) li__ar, ta__ativo, sinta__e, bro__e  
d) ê__tase, e__torquir, __u__u, __ilrear 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO – ORTOGRAFIA – PARTE 2 

(IBGE) Entre as opções abaixo, somente uma completa corretamente as lacunas apresentadas a 
seguir. Assinale-a: Na cidade carente, os .......... resolveram .......... seus direitos, fazendo um .......... 
assustador. 
 
a) mendingos; reivindicar; rebuliço 
b) mindigos; reinvidicar, rebuliço 
c) mindigos; reivindicar, reboliço 
d) mendigos; reivindicar, rebuliço 
e) mendigos; reivindicar, reboliço 
 
2. (IBGE) Assinale a opção em que todas as palavras se completam adequadamente com a letra entre 
parênteses: 
 
a) en.....aguar / pi.....e / mi.....to (x) 
b) exce.....ão / Suí.....a / ma.....arico (ç) 
c) mon.....e / su.....estão / re.....eitar (g) 
d) búss.....la / eng.....lir / ch.....visco (u) 
e) .....mpecilho / pr.....vilégio / s.....lvícola (i) 
 
3. (TRE-SP) Foram insuficientes as ....... apresentadas, ....... de se esclarecerem os ...... . 



 
a) escusas - a fim - mal-entendidos 
b) excusas - afim - mal-entendidos 
c) excusas - a fim - malentendidos 
d) excusas - afim - malentendidos 
e) escusas - afim - mal-entendidos 
 
4. (TRE-SP) Este meu amigo .......... vai ..........-se para ter direito ao título de eleitor. 
 
a) extrangeiro - naturalizar 
b) estrangeiro - naturalisar 
c) extranjeiro - naturalizar 
d) estrangeiro - naturalizar 
e) estranjeiro - naturalisar 
 
5. (TTN) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas: 
 
a) quiseram, essência, impecílio 
b) pretencioso, aspectos, sossego 
c) assessores, exceção, incansável 
d) excessivo, expontâneo, obseção 
e) obsecado, reinvidicação, repercussão 
 
6. (FT) A alternativa cujas palavras se escrevem respectivamente com -são e 
-ção, como "expansão" e "sensação", é: 
 
a) inven..... / coer..... 
b) absten..... / asser..... 
c) dimen..... / conver..... 
d) disten..... / inser..... 
e) preten..... / conver.. 
 
7. (U-UBERLÂNDIA) Das palavras abaixo relacionadas, uma não se escreve com h inicial. Assinale-a: 
 
a) hélice 
b) halo 
c) haltere 
d) herva 
e) herdade 
 
8. (EPCAR) Só não se completa com z: 
 
a) repre( )ar 
b) pra( )o 
c) bali( )a 
d) abali( )ado 
e) despre( )ar 
 
9. (EPCAR) Completam-se com g os vocábulos abaixo, menos: 
 
a) here( )e 
b) an( )élico 
c) fuli( )em 
d) berin( )ela 
e) ti( )ela 
 
10. (BB) Alternativa correta: 
 
a) estemporanêo 



b) escomungado 
c) esterminado 
d) espontâneo 
e) espansivo 
 

Exercícios novo acordo ortográfico – PARTE 3 
 Para que os candidatos a concurso público aprendam o novo acordo ortográfico segue 
abaixo uma série de questões e exercícios de português dentro do novo acordo ortográfico. 
Esses exercícios irão auxiliar o candidato a fixar a nova regra gramatical que já está em vigor. 
São questões sobre quase todo assunto do novo acordo com gabarito para você avaliar se 
está preparado para essa nova etapa dos concursos públicos. Aguardem mais questões de 
português para concurso incluído o novo acordo da língua portuguesa. 
 
1.Assinale a alternativa INCORRETA, segundo o novo acordo ortográfico. 
a) idéia 
b) herói 
c) pólen 
d) Grajaú 
e) princípios  
 
2. Assinale a alternativa correta: 
 
a) Eles vêem 
b) Eles veêm 
c) Eles Lêem 
d) Eles veem 
e) Eles têem 
 
3.Leia o texto abaixo, cuja acentuação foi omitida: 
 
“Todas as pessoas que tem muito poder acabam só. Outras que  
não tem nada são as que veem o mundo de outra maneira, com mais carinho e cuidado com o 
próximo.” Assinale a opção correta: 
 
a) Na linha 1, deve ser colocado um acento agudo. 
b) Nas linhas 1 e 2, devem ser colocados dois acentos agudos e um circunflexo. 
c) Na linha 2, devem ser colocados dois acentos agudos. 
d) Na linha 1, deve ser colocado um acento circunflexo. 
e) Nas linhas 1 e 2, devem ser colocados dois acentos agudos. 
 
4. Considerando-se as palavras família, ônibus, constrói, feiura e pára assinale a única 
descrição quanto à acentuação que não se refere a uma delas: 
 
a) A palavra é acentuada porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. 
b) A palavra é acentuada porque é uma proparoxítona. 
c) A palavra não é acentuada por conter i tônico depois de um ditongo. 
d) A palavra é acentuada porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto. 
e) A palavra é acentuada porque é um diferencial de tonicidade. 
 
5. Assinale a alternativa CORRETA, segundo o novo acordo ortográfico: 
 
“O pronunciamento do parlamentar na _____________da peça de teatro teve repercussão na 
impressa, de modo que o outro Deputado, ao desembarcar do seu _____________ rumo à 
cidade de _____________, no estado do _____________ também falou sobre o assunto: Os 
que ________________ jornais saberão do que estou falando” 
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a) Estréia – vôo – Parnaíba – Piauí – lêem 
b) Estreia – vôo – Parnaiba – Piaui – lêem 
c) Estreia – voo – Parnaíba – Piaui – leem 
d) Estreia – voo – Parnaíba – Piauí – leem 
e) Estreia – voo – Parnaíba – Piauí – lêem  
 
6. Das palavras seguintes, há uma em que a grafia está errada. Assinale o item em que isto 
ocorre: 
 
a) girassol – pontapé –paraquedas 
b) ex-presidente – subumano – além-mar 
c) superinteressante – superamigo – interescolar  
d) circum-navegação – pan-americano – interestadual 
e) superresistente – superinteressante – anti-inflamatório 
 
7.Assinale, nas séries que se seguem, aquela em que pelo menos uma palavra apresenta erro 
de grafia: 
 
a) hipermercado – intermunicipal – superproteção  
b) anti-higiênico – coerdeiro – sobre-humano  
c) super-homem – autoescola – infra-estrutura 
d) infraestrutura – anteontem – autoestrada. 
e) semiaberto – anteontem – autoestrada. 
 

 

 

 

 
 

 


