
1) (IADES-2010) Assinale a alternativa incorreta, considerando a acentuação das palavras 
"físicas", "psíquicas" e "biológicas" e o novo acordo ortográfico.

a) A maioria das palavras que foram alteradas, quanto à acentuação, por força do Novo Acordo 
Ortográfico, são paroxítonas.

b) As palavras mencionadas estão marcadas com acento agudo, pois ainda cumprem a regra anterior. 
Segundo o Novo Acordo Ortográfico, não seriam acentuadas.

c) O acento agudo empregado nas três palavras indica sua sílaba tônica, portanto são proparoxítonas. 
Segundo a regra, que não sofreu alteração com o Novo Acordo, todas as proparoxítonas são 
acentuadas.

d) O Novo Acordo Ortográfico aboliu a maioria dos acentos diferenciais das paroxítonas.

Nome: 

Data: Corretor: 

2) (MPE/MS-2011) Segundo o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa em que há erro de acentuação gráfica.

a) Eu abençoo todos os fiéis desta igreja, disse o padre;

b) A ideia principal deste curso é proporcionar atualização sobre a matéria;

c) Os cientistas estavam presentes na expedição no momento em que a jóia foi encontrada no fundo do 
mar;

d) Todos os torcedores creem na recuperação do time nesta etapa final;

e) Ele não pôde sair este final de semana, pois prestou concurso público sábado e domingo.
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3) (UNIFESP-2009) Das alternativas abaixo, apenas uma delas traz uma palavra cuja acentuação 
foi retirada, de acordo com as Novas Regras de Ortografia. Assinale-a.

a) Assembléia      b) Próprias      c) Renováveis     d) País.



4) (enemvirtual) Identifique a alternativa em que um dos vocábulos, segundo o Acordo 
Ortográfico, recebeu indevidamente acento gráfico:

a) céu – réu – véu;     b) chapéu – ilhéu – incréu;      c) anéis – fiéis – réis;     

d)  mói – herói – jóia;     e) anzóis – faróis – lençóis.

5) (enemvirtual) O uso do acento diferencial, consoante às novas regras, é facultativo nos 
seguintes casos, exceto em:

a) fôrma (significando molde);   
b) pôde (no pretérito perfeito do indicativo);
c) cantámos (no pretérito perfeito do indicativo);
d) amámos (no pretérito perfeito do indicativo);
e) dêmos (no presente do subjuntivo).

6) (enemvirtual) Identifique a alternativa em que todas as palavras compostas estão grafadas  
de acordo com as novas regras:

a) miniquadro – minissubmarino – minirretrospectiva – mini-saia;
b) sub-bibliotecário – sub-humano – sub-hepático – sub-região;
c) infra-assinado – infra-estrutura – infra-hepático – infravermelho;
d) hiperácido – hiperespaço – hiper-humano – hiperrealista;
e) contra-acusação – contra-indicação – contraespionagem – contra-harmônico.

7) (qconcursos)  Assinale a alternativa cujo grupo de palavras está corretamente acentuado 
de conformidade com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa.

a)  Irmãmente, perdoo, refém, álbum, ímã.
b)  Irmamente, perdôo, refém, álbum, imã.
c) Irmamente, perdoo, refém, album, ímã.
 d) Irmãmente, perdôo, refem, album, ímã.
e) Irmamente, perdoo, refém, álbum, imã.

8) (TRF-2014) Seguindo-se a regra determinada pelo novo acordo ortográfico, (...), também 
deixaria de receber o acento agudo a palavra:

a) Tatuí.     b) graúdo.     c) baiúca.     d) cafeína.     e) Piauí.


