
INTEGRAL – SEMI – EXERCÍCIOS – LÍNGUA PORTUGUESA – GRAMÁTICA 
 

AULA 2 – ORTOGRAFIA 
 
ATENÇÃO, os exercícios abaixo tratam também de parte da teoria abordada ao longo 
do curso. Os testes servem como um diagnóstico. Bom trabalho, meus caros! Forte 
abraço! 

 
 
01. (UNIFESP) Considere as quatro afirmações seguintes sobre a tira. 

 
I. O pronome VOSSA (2ª pessoa do plural) é usado como forma de demonstrar respeito a 
alguém, sobretudo em posição superior. 
II. No primeiro quadrinho, a escrita correta seria por que e não porque. 
III. A forma verbal possui, no segundo quadrinho, está incorreta, devendo ser substituída por 
possue. 
IV. A forma verbal têm, no último quadrinho, está correta, já que se refere aos dois 
interlocutores do Senhor.  
Estão corretas apenas as afirmações 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, II e IV. 
 
02. (VUNESP) Analisar escreve-se com s porque é derivada da palavra análise, que 
tem s em seu radical. A palavra em que o mesmo processo justifica o emprego do s é 
a) tediosa. 
b) bondoso. 
c) pesquisador. 
d) comunismo. 
e) gigantesco. 
 
03. 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 
 
04. 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 
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05. 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 
 
06.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 
 
07. 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.. 
 
08. Das palavras abaixo relacionadas, uma não se escreve com h inicial. Assinale-a: 

a) hélice 

b) halo 

c) haltere 

d) herva 

e) herdade 

 

09. (EPCAR) Só não se completa com z: 

a) repre( )ar 

b) pra( )o 

c) bali( )a 

d) abali( )ado 

e) despre( )ar 

 

10. (EPCAR) Completam-se com g os vocábulos abaixo, menos: 

a) here( )e 

b) an( )élico 

c) fuli( )em 

d) berin( )ela 

e) ti( )ela 

 

 


