AUL A DE R E V I S ÃO 2
OR TO G R A FI A
ORTOGRAFIA – RESUMO
Emprego de Letras

E
I

Verbos em -UIR: ﬁnal em -UI, -UIS.
possuir - possui, possuis
Verbos em -OAR, -UAR: ﬁnal em -E, -ES.
magoar - magoe, magoes; continuar - continue, continues
Verbos em -EAR: ﬁnal em -EIO, -EIAS.
recear - receio, receias; arrear - arreio, arreias
Verbos em -IAR: ﬁnal em -IO, -IAS.
avaliar - avalio, avalias
Exceções: mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar - E medeio, medeias; anseio, anseias
antes do I nas formas rizotônicas.
remedeio, remedeias; incendeio, incendeias; odeio, odeias
ANTE- = antes; ANTI- = contra.
antediluviano; anticomunista
-IANO é freqüente; -EANO é raro.
edipiano; machadiano, tricordiano; coreano, montevideano
U ﬁnal: palavras sempre oxítonas.
bambu, caju; tribo, canto, veio.

H

Início da palavra: por etimologia.
Meio da palavra: só em ch, lh e nh e depois de hífen.
Final da palavra: só em interjeições.

hoje, hábito, homem, honra
acho, ilha, unha, super-homem, desumano, reaver, lobisomem
Ah!, ih!, oh!

G
J

Final -GEM: quase sempre com G.
Final -AJE: com J.
Palavra derivada: mantém G ou J da primitiva.
Depois de A inicial: quase sempre G.
Origem indígena ou africana: com J (Exceção: Sergipe.)

bagagem, viagem, ferrugem, lambugem, viajem (verbo)
laje, traje, ultraje; ferrugem - ferrugento, ferruginoso,
laranja - laranjinha, laranjeira
agente, agitar, agiota, agenda
jibóia, jiló, canjica, jirau, pajé
caixa, peixe, frouxa, paixão
mexer, mexicano, mexerica

X
CH

Depois de ditongo: X.
Depois de início ME: quase sempre X.
Exceções principais: mecha e derivados.
Depois de início EN: quase sempre X.
Exceções: a) encher e enchova (e respectivos derivados).
b) derivados de palavras com CH
Depois de RE: quase sempre CH
Depois de ditongo: S.
-S e -ESA: nos títulos nobiliárquicos e nos adjetivos de
procedência ou naturalidade.
-ISA: terminação formadora de feminino.
-ZINHO: nos diminutivos.
Exceção: se a palavra primitiva no singular terminar em
S ou S + vogal.
-ISAR: verbos derivados de palavras com S.
-IZAR: verbos derivados de palavras sem S.
-OSO e -OSA = cheio de.
-EZ e -EZA: substantivo derivados de adjetivos.
-TENÇÃO: nas palavras provenientes de ter e seus derivados.

coisa, náusea, maisena
marquês, princesa, cortês, burguês,
inglês, francesa
poetisa, sacerdotisa
pai - paizinho, ave - avezinha
lápis - lapisinho, casa - casinha

Z
S

enxergar, enxaqueca, enxada
encharcar, enchumbar
rechaçar, recheio, trecho, brecha

bisar, avisar, pisar
avalizar, ﬁnalizar, dramatizar
valoroso, gulosa, prazeroso
surdo - surdez, belo - beleza
abstenção, contenção, manutenção, retenção

Primitivo
ND
RG
RT
PEL
CORR

Derivados com S
NS
RS
RS
PULS
CURS

pretender : pretensão
imergir : imersão
divertir : diversão
impelir : impulso
discorrer : discurso

Primitivo
CED
GRED
PRIM
ITIR, UTI

Derivados com SS
CESS
GRESS
PRESS
ISSÃO, USSÃO

ceder : cessão
agredir : agressão
imprimir : impressão
emitir : emissão; discutir : discussão

carlosluzardo1965@hotmail.com | Cel. (51) 9955.7502

AUL A DE R E V I S ÃO 2
OR TO G R A FI A
EXERCÍCIOS
I - Preencha a lacuna com C, Ç, S, SS, SC ou X:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

e____tranho
e____trangeiro
e____plendor
e____pontâneo
mi___to
e____tender
e____ten____ão
e____tremidade
e____posi____ão
e____gotar
de____tro
e____pectativa
e____travagante
e____quisito
e____periência

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

ju____tapor
te____tual
e____plosão
e____tinguir
e____tin___ão
e____pan___ão
ân____ia
can____a____o
dan____a
pê____ego
a____úcar
mu____ulmano
so____ego
so____obrar
e____en____ial

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)

inten____ão
presun____ão
preten___ão
a____en____ão
ví____eras
ob____e____ão
mi____anga
ab____e____o
ma____i____o
alma____o
conver____ão
a____endente
su____into
deten___ão
compreen____ão

46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)

subver____ão
expul____ão
progre____ão
morda____a
baga____o
a____e____ório
a____e____or
a____en____orista
con____ien____ioso
pre____indir
plebi____ito
diver____ão
do____ente
di____ente
ex____e____o

II - Complete os espaços com uma das opções.
1.

Em vista do mau tempo, resolveram________________________a viagem. (deferir – diferir)

2.

Em mãe-d’água empregou-se_______________________. (apóstrofe – apóstrofo)

3.

Denomina-se______________________o ponto em que duas linhas se cruzam. (intercessão – interseção)

4.

Cidadãos_____________________antecederam-me neste cargo. (eminentes – iminentes)

5.

Ao ﬁm das investigações, a verdade_____________________, e tudo ﬁcou bem esclarecido. (emergiu – imergiu)

6.

É inadmissível que se_______________________pessoas por religião, sexo ou cor. (descriminem – discriminem)

7.

Se as leis forem_______________________, as penas terão de ser aplicadas. (infrigidas – infringidas)

8.

As despesas com a reforma de prédio serão__________________________. (vultosas – vultuosas)

9.

O candidato portou-se com_______________________e habilidade. (discreção – discrição)

10. __________________________de que não houvesse dúvidas, o ﬁscal pediu que todos acompanhassem atentamente a leitura das
instruções. (Aﬁm – A ﬁm)
11. Notam-se crises nos diversos_______________________populacionais. (estratos – extratos)
12. Olhava, ______________________, os destroços espalhados pelo chão. (estática – extática)
13. Sua intervenção causou sensível_________________________-estar entre os presentes. (mal e mau)
14. O locatário_________________________________o locador quando este lhe foi cobrar o aluguel. (destratou – distratou)
15. No recibo, devem-se__________________________todas as despesas que se estão quitando. (descriminar – discriminar)
16. O governo_________________________________fortemente as bebidas e os cigarros. (tachou – taxou)
17. Por sua abnegação e solidariedade, _______________________ no de benfeitor da humanidade. (tacharam – taxaram)
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18. Como tivesse rompido o compromisso que assumira, os colegas __________________________-no de covarde e desleal. (tacharam
– taxaram)
19. Está__________________________a mudança da legislação salarial. (eminente – iminente)
20. Grupos de mulheres desenvolvem uma campanha que visa à __________________________ do aborto. (descriminação –
discriminação)
21. É um ﬁlme muito bom, __________________________ mais não seja porque sugere grandeza humana. (quando – quanto)
22. A mãe __________________________ castigos medievais aos ﬁlhos. (inﬂigia – inﬂingia)
23. O poder público brasileiro, __________________________ ser econômico, é esbanjador. (ao invés de – em vez de)
24. O __________________________ de prisão deve conter a assinatura do juiz que o determinou. (mandado – mandato)
25. É preferível aperfeiçoar __________________________ reformar o ensino. (ao invés de – em vez de)
26. Não se sabe exatamente __________________________ ele quer chegar. (aonde – onde)
27. O Ministro da Agricultura prometeu __________________________ a importação do leite em pó europeu. (tachar – taxar)
28. Nesse caso, o partido estaria __________________________ a lei eleitoral. (infrigindo – infringindo)
29. Se as coisas vêm __________________________ nossos desejos, elas nos satisfazem, nos favorecem; se elas vêm
__________________________ nossas aspirações, elas nos frustram, nos decepcionam. (ao encontro de – de encontro a; ao
encontro de – de encontro a)
30. Sentindo a __________________________ de uma vertigem, recostou-se a uma das paredes. (eminência – iminência)
31. Encontraram-no numa ilhota, boiando, os braços e as pernas __________________________ da água suja. (emergindo – imergindo)
32. A viatura sinistrada permaneceu no __________________________ uns vinte dias. (concerto – conserto)
33. Os deputados oposicionistas __________________________ o governo de incompetente. (tacharam – taxaram)
34. A presença da polícia era a prova evidente de que Marcos o __________________________. (delatara – dilatara)
35. Analisar é __________________________as partes para se poder compreender o todo. (dessecar – dissecar)
36. Os __________________________aplaudiram de pé os artistas locais. (espectadores – expectadores)
37. Como estivesse __________________________ de dinheiro, teve de voltar para casa a pé. (desapercebido – despercebido)
38. Para conseguir a isenção do imposto, teve de impetrar um __________________________ de segurança. (mandado – mandato)
39. Seu pronunciamento está __________________________ em todos os grandes jornais do país. (incerto – inserto)
40. É lícita a __________________________ de atletas proﬁssionais de futebol de um empregador a outro, em caráter temporário ou
deﬁnitivo. (sessão – seção – cessão)

III - Empregue por que, por quê, porque ou porquê(s).
1.

Eis a razão __________________________ o progresso é pequeno.

2.

Não há __________________________ pensarmos nesse assunto agora.

3.

A obra foi interrompida. __________________________?

4.

Não importa saber __________________________ brigaram as duas famílias.
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5.

Indaga-se, em vão, o __________________________ de tantas experiências.

6.

Estranhamos todos; __________________________ não vieste?

7.

Vá cedo ao teatro, __________________________ há poucos lugares.

8.

Estranhei a maneira __________________________ ele reagiu.

9.

Lutamos e trabalhamos sem método. Eis __________________________ não progredimos.

10. Pode sair briga, __________________________ os ânimos estão exaltados.
11. Se não fui, não é __________________________me tenha esquecido.
12. __________________________ eles estão voltando? Será __________________________ os professores entraram em greve?
13. Pergunte-lhe __________________________ não há expediente hoje.
14. São nobres as causas __________________________ lutamos.
15. Os jovens lêem pouco; daí __________________________ cometem tantos erros de graﬁa.
16. Todos nos empenhamos __________________________ haja maior justiça social.
17. Ele, ultimamente, anda muito triste, mas ninguém sabe __________________________.
18. Ansiávamos __________________________ tudo se esclarecesse o mais breve possível.
19. Ninguém atinava com o __________________________ daquela decisão.
20. O espetáculo foi cancelado; ninguém, todavia, me soube informar o __________________________.
21. A situação haveria de mudar __________________________? Há razões ________________________isso ocorra?
22. Talvez estejam faltando recursos, __________________________ a obra foi interrompida.
23. São grandes as transformações __________________________ está passando a sociedade brasileira.
24. Se escrever é difícil, tentemos descobrir os __________________________ da diﬁculdade.
25. O partido, __________________________ lhe convinha, mudou a sua estratégia.
26. Estou aﬂito, __________________________ ela disse que voltaria logo.
27. Se sabem tanto, __________________________não obtêm notas melhores?
28. Procure saber __________________________ há tanto movimento nos bancos.
29. Nota-se que ela está nervosa, mas ninguém sabe __________________________.
30. Já descobri as razões __________________________ me ocultaram o fato.
31. E __________________________você mesma não falou com ele?
32. Pensem bem, __________________________ é fácil enganar-se.
33. A crise __________________________ estamos passando há de acabar logo.
34. Não me manifestei antes __________________________ tinha algumas dúvidas.
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35. Pergunte-lhe __________________________ está tão agitado hoje.
36. Eles vivem brigando. __________________________?
37. Não há __________________________ se lastimar.
38. __________________________ você não foi à festa? Será __________________________ não queria rever sua ex-namorada?
39. “Não declares que as estrelas estão mortas somente __________________________ o céu está nublado.” (provérbio árabe)
40. __________________________, no Brasil, se aduba a desgraça e se minimiza a miséria?

Indentifique os erros das frases abaixo:
1.

Pelos altos-falantes anunciavam os detalhes dos altos-relevos da pintura.

2.

Eu me precavenho de atitudes levianas e de pessoas má intecionadas.

3.

O gaz paralizante causa danos à saúde.

4.

Não deslize em seus impecilhos.

5.

O uso indevido do dinheiro implica em dívidas vultuosas.

6.

Se você ver alguém entrar, avisa-me urgentemente.

7.

É necessária prudência nas eleições.

8.

Dirijo-me à Vossa Senhoria aﬁm de mostrar-lhe o ﬁlântropo que nos ajudará nos problemas de enchurradas.

9.

Reconheço que é este o tema porque tenho interesse.

10. Ele não quiz sair depois do meio-dia e meio.
11. Mal político poucos saudam.
12. Aquela mulher, uma profetiza, desejou profetizar nossa vitória.
13. Não teve corajem de se referir novamente a sua pessoa.
14. Vossa Excelência não deveis esquecer-vos de vossos compromissos, por que o comprimento da lei vos chama.
15. Assim que José chegou, paguei-o em seguida.
16. Ele custou entender esse exercício.
17. Não houveram bastante brigas entre eu e ela.
18. Reavi, ontem à tarde, os direitos de posse. Da próxima vez me precaverei desses problemas.
19. Seguindo sua mal atitude, todos fazerão o mesmo.
20. Alguém quer ir onde eles estão?
21. Urje conhecer melhor as palavras.
22. Maria namorava comigo, mas a muito tempo isso.
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23. A candidata à secretária, já chegou no prédio.
24. Enquanto que eu me precavia, ele se entreteu com os livros.
25. Ao receber a herança, procure dividí-la.
26. Realizar-se-ão reuniões aqui, porém não haverão palestras.
27. A sociedade lusa-brasileira já nasceu com incovenientes.
28. A presença de animais aqui não é permitido.
29. Estes seus olhos são o encanto de minha vida.
30. Visitamos o maior número de cidades possíveis.
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GABARITO
Exercícios
I - Preencha a lacuna com C, Ç, S, SS, SC ou X:
1) e__S_tranho
2) e__ S __trangeiro
3) e___ S _plendor
4) e___ S _pontâneo
5) mi_ S __to
6) e___ S _tender
7) e__X_ten__ S __ão
8) e__X__tremidade
9) e__X__posi__ S __ão
10) e__ S __gotar
11) de__ S __tro
12) e___X_pectativa
13) e___X_travagante
14) e___ S _quisito
15) e___X_periência
16) ju___ S _tapor
17) te___X_tual
18) e__X__plosão
19) e__X__tinguir
20) e__X__tin__Ç_ão
21) e__X__pan__ S _ão
22) ân__ S __ia
23) can_ S ___a__Ç__o
24) dan__Ç__a
25) pê__SS__ego
26) a__Ç__úcar
27) mu__Ç__ulmano
28) so__SS__ego
29) so__Ç__obrar
30) e__SS__en__C__ial
31) inten__Ç__ão
32) presun__Ç__ão
33) preten__ S _ão
34) a___SC_en___S_ão
35) ví__C__eras
36) ob___S_e___SS_ão
37) mi___Ç_anga
38) ab___SC_e__SS__o
39) ma__C__i__Ç__o
40) alma_Ç___o
41) conver__ S __ão
42) a_SC___endente

43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)

su__C__into
deten__Ç_ão
compreen__ S __ão
subver__ S __ão
expul___ S _ão
progre__SS__ão
morda__Ç__a
baga___Ç_o
a__C__e_SS___ório
a___SS_e__SS__or
a___SC_en__S__orista
con___SC_ien__C__ioso
pre__SC__indir
plebi___SC_ito
diver__ S __ão
do___C_ente
di__SC__ente
ex__C__e__SS__o

II - Complete os espaços com uma das opções.
1. diferir
2. apóstrofo
3. interseção
4. eminentes
5. emergiu
6. discriminem
7. infringidas
8. vultosas
9. discrição
10. A ﬁm
11. estratos
12. estática
13. mal
14. destratou
15. discriminar
16. taxou
17. tacharam
18. tacharam
19. iminente
20. descriminação
21. quanto
22. inﬂigia
23. ao invés de
24. mandado
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

em vez de
aonde
taxar
infringindo
ao encontro de, de encontro a
iminência
emergindo
conserto
tacharam
delatara
dissecar
espectadores
desapercebido
mandado
inserto
cessão

III - Empregue por que, por quê, porque ou porquê(s).
1. por que
2. por que
3. Por quê
4. por que
5. porquê
6. por que
7. porque
8. por que
9. por que
10. porque
11. porque
12. Por que, porque
13. por que
14. por que
15. porque
16. por que
17. por quê
18. por que
19. porquê
20. porquê
21. por quê, por que
22. porque
23. por que
24. porquês
25. porque
26. porque
27. por que
28. por que
29. por quê

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

por que
por que
porque
por que
porque
por que
Por quê
por que
Por que, porque
porque
Por que

Identifique os erros das frases abaixo:
1. altos-falantes (alto-falantes)
2. precavenho (previno), má (mal)
3. gaz paralizante (gás paralisante)
4. impecilhos (empecilhos)
5. em (-), vultuosas (vultosas)
6. ver (vir), avisa (avise-me)
7. necessária (necessário)
8. afim (a ﬁm), filantropo (ﬁlantropo), enchurradas
(enxurradas)
9. porque (porque)
10. quiz (quis), meio (meia)
11. mal (mau), saúdam (saúdam)
12. profetiza (profetisa)
13. corajem (coragem)
14. deveis (deve), vossos (seus), por que (porque),
comprimento (cumprimento) vos (o)
15. o (lhe)
16. Ele custou (Custou-lhe)
17. houveram (houve), eu (mim)
18. Reavi (reouve)
19. mal (má), fazerão (farão)
20. –
21. Urje (urge)
22. comigo (me namorava), a (há)
23. à (a, preposição apenas), no (ao), (sem vírgula entre
o sujeito e o verbo)
24. entreteu (entreteve)
25. dividí-la (dividi-la)
26. haverão (haverá)
27. lusa (luso), incovenientes (inconvenientes)
28. permitida (permitida)
29. Estes (Esses)
30. possíveis (possível)
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