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2.(questoesconcursos) 
 Assinale a alternativa correta:

a) Eles vêem
b) Eles veêm
c) Eles lêem
d) Eles veem
e) Eles têem

1) Interprete a imagem ao lado e assinale a alterativa que mais se adequa.

a) De acordo com a nova ortografia, todas as palavras religiosas têm 
que derivar do latim.

b) A palavra "bíblia" e seus derivados perderam o acento agudo por 
serem proparoxítonas.

c)  A palavra "crêem" veio da língua inglesa, por isso leva acento 
circunflexo. 

d) Não se usa mais acento nas palavras "abençoo" e "doo".

e) A palavra "jesuita" não leva mais acento e não se encaixa na regra 
dos hiatos.

4. (questoesemconcusos) Assinale a alternativa CORRETA, segundo o novo acordo ortográfico:

“O pronunciamento do parlamentar na ________________da peça de teatro teve repercussão na 

imprensa, 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”

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 

3) Faça a separação silábica das seguintes palavras:

enjoo: ___________________voo: ______________

egoísmo:____________________aí ____________

gaúcho:__________________ tem______________



5) Reconstrua as orações abaixo deixando-as corretas e de acordo com a nova ortografia.

O poeta naum pára quéto. Outro dia ele ficô pelado na rua e as policia chegô. Poeta estranho, 
naum têm um pêlo no corpo.

- Luis pode comprar maçãs ontem? Perguntou o vovô ao se referir a seu filho.
- Não. Respondeu a vovó. - Mas ele pode comprálas agora.

Neymar e Fernanda Vasconcellos tem um carro.Eles pediram para que o mecánico 
o averigúe. 

6) (soportugues) Leia as frases a seguir e analise se a palavra destacada está certa ou 
errada, de acordo com a nova ortografia

I - Papai sempre para o carro quando estamos brigando.   ❍Certo   ❍Errado

II - É importante que meu marido me apóie nesse momento.    ❍Certo   ❍Errado

III - Você sabe qual o teor alcoolico desta bebida?    ❍Certo   ❍Errado

IV - Parabéns por este ato heroico! ❍Certo   ❍Errado

V - Não aguento mais as piadas do tio Cleveland.  ❍Certo   ❍Errado

VI - A entrevista de hoje foi tranqüila.  ❍Certo   ❍Errado

VII - Ontem a professora não pode terminar o conteúdo. ❍Certo   ❍Errado

Desacordos Ortográficos
Para, ideia sem acento pelo pelo mostro o enjoo.

POESIA

7) Qual a sua opinião a respeito da poesia acima? Por que ela tem este nome? Quais palavras 
mudaram sua ortografia com o novo acordo?


