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AC E NTUAÇ ÃO 1
autêntico (regra 1)
item (regra 3)
têxtil (regra 3)
Garibáldi (regra 3)
avaro (= avarento, regra 3)
matinê (regra 2)
refém (regra 2)
fortuito (regra 3)
mister (é) (regra 2)
biquíni (regra 3)
César (regra 3)
ônus (regra 3)
bíceps (regra 3)
Vênus (regra 3)
pág. (= página, regra 1)
álcool (regra 1)
pântano (regra 1)
fusível (regra 3)
bauru (regra 2)
câncer (regra 3)
(o) fluido (regra 3)
nêutron (regra 3)
(o) recorde (regra 3)
ânsias (regra 3)
ambíguos (regra 3)

abdômen (regra 3)
bênçãos (regra 3)
caráter (regra 3)
ínterim (regra 1)
hífen (regra 3)
(a) autópsia (regra 3)
pulôver (regra 3)
curto-circuito (regra 3, 3)
etíope (regra 1)
cartórios (regra 3)
séc. (= século, regra 1)
ímprobo (regra 1)
(o) revés (regra 2)
vaivém (regra 2)
órfãs (regra 3)
clímax (regra 3)
(a) necropsia (regra 3)
álibi (regra 1)
recém-chegado (regra 2, 3)
êxodo (regra 1)
Jéferson (regra 1)
látex (regra 3)
coletâneas (regra 3)
Cíntia (regra 3)
mapa-múndi (regra 3, 3)

1) (C) A presença das consoantes L, R, em encontros consonantais (FL, GR) pode alterar a pronúncia das palavras em que elas
aparecem (por exemplo, “te fraga”).
2) (E) Idem à anterior (por exemplo, “diblar”).
3) (D) O aumento se deve, normalmente, às consoantes mudas D, T, C, G, P e B (por exemplo, “abisoluta”).
4) (C) Idem à anterior.
5) Veja as mudanças:
(A) “surprendidos” (B) “diguinidade” (C) “duradora”

(D) “téquinicas” (E) Certo!

6) O conjunto das consoantes mudas que alteram a pronúncia é fixo: D, T, C, G, P e B.
(I) Não muda. (II) Muda no C. (III) Muda no P. Letra D
7) Veja as mudanças:
(I) Não acrescentam.

(II) Não acrescentam. (III) C, G: consoantes mudas. Letra C

8) (D) Que questão bizarra! O enunciado é o problema. O que queremos aqui são palavras primitivas com uma letra (V) e derivadas
com outra (B), processo característico de palavras como “viável” e do substantivo seu derivado “viabidade”.
9) Veja os sons:
(A) X = /KS/, X = /X/.
(B) X = /KS/, X = /X/.
(C) Certo!
(D) X = /X/, X = /Z/.
(E) X = /KS/, XC = /S/.
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10) Atente para a pergunta: Queremos um som consonantal no início da sílaba diferente dos demais. Veja os sons:
(A) Ç = /S/ (B) SS = /S/ (C) S = /S/ (D) C = /S/ (E) Certo (X = /Z/)!
11) Veja as separações:
(A) en-chi-am, sai-am, dor-miu, noi-te.
(B) fei-ta, pri-mei-ro, cres-ci-a, ras-tei-ras.
(C) ru-í-do, sau-da-de, a-in-da, sa-ú-de.
(D) e-ram, rou-pa, su-a, sur-gi-am.
(E) di-a, sen-ti-am, ou-vi-am, lou-ra.
12) Veja os encontros:
(A) - , ditongo, hiato.
(B) Certo: ditongo, tritongo, hiato!
(C) - , ditongo, hiato.
(D) ditongo, ditongo, hiato.
(E) ditongo, tritongo-hiato, ditongo.
13) Veja os encontros e dígrafos:
(A) dígrafo (QU), encontros consonantais (BR, NC), dífono (X = /KS/).
(B) Certo: encontros consonantais (SP, CT), encontro consonantal (TM), encontro consonantal (PR)!
(C) dígrafo (SS), dígrafos (GU, RR), encontro consonantal (RT).
(D) dígrafo (LH), dígrafo (CH), encontro consonantal (RC).
(E) encontro consonantal (PN), encontro consonantal (GN), dígrafo (SS).
14) Lembremo-nos da divisão silábica: a palavra termina em três vogais e a antepenúltima é tônica – a do meio ficará com ela. Teremos
mei-a, um ditongo na ordem V + SV, decrescente. Letra D
15) (E) É impossível a existência de sílaba sem vogal.
16) (C) Único erro: tungs-tê-nio.
17) (A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pa – pa – ox – pro – pro.
Certo!
pro – pro – pro – pa – ox.
pa – ox – pro – pro – pro.
pa – pa – pa – pro – pro.

18) Veja as correções:
(A) i-nap-to, tran-sep-to, de-sor-dem.
(B) néc-tar, fi-a-do, cri-an-ça.
(C) de-su-nhar, ad-je-ti-va, ve-e-mên-cia.
(D) Certo!
(E) ins-ci-en-te, ân-sia, nés-cio.
19) (D) único erro: se-cre-tá-ria.
20) (C) único erro: fric-ci-o-nar.
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AC E NTUAÇ ÃO 2
perdêramos (regra 1)
pô-lo-íamos (regra 2, 1)
preverá (regra 2)
devolver-lhe-íamos (regra 1)
proporá (regra 2)
soltá-lo-á (regra 2, 2)
reterá (regra 2)
prevêem (regra 5)
proíbem (regra 6)
apóiem (regra 4)
baús (regra 6)
pastéis (regra 4)
troféus (regra 4)
heróicos (regra 4)
Heloísa (regra 6)
(o) país (regra 6)
prejuízos (regra 6)
Havaí (regra 6)
distraído (regra 6)
Luís (regra 6)
Camboriú (regra 6)
(o) apoio (regra 3)
Luísa (regra 6)
Criciúma (regra 6)
adequem (regra 7)
extinguiam (regra 7)

agüenta (regra 7)
enxaguou (regra 7)
delinqüente (regra 7)
averigua (regra 3)
apazigua (regra 3)
(ele) água (regra 3)
qüiproquó (regra 7, 2)
tranqüilamente (regra 7)
apazigúe (regra 7)
Enéias (regra 4)
pasteizinhos (regra 3)
países (regra 6)
paranóia (regra 4)
xiita (regra 6)
ciúme (regra 6)
(os) aluguéis (regra 4)
enxágue (regra 3, 7)
adeqüemos (regra 7)
qüinqüênio (regra 7, 7, 3)
argüição (regra 7)
qüinqüídio (regra 7, 7, 3)
lãzudo (regra 3)
qüinqüenal (regra 7, 7)
averigüei (regra 7)
qüinqüelíngüe (regra 7, 7, 3, 7)

T E S TE S 2 1 A 4 0
21) (A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Media (verbo medir, pretérito imperfeito do indicativo).
Distancia (verbo distanciar, presente do indicativo).
E (conjunção aditiva, som fechado).
Tem (verbo ter, presente do indicativo, terceira pessoa do singular).
Arvores (verbo arvorar-se, futuro do subjuntivo, segunda pessoa do singular).

22) (A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Caracteres (substantivo paroxitona).
Portugueses (adjetivo paroxitona - a sílaba tônica continua a mesma).
Corrupções (substantivo oxítona).
Nasais (adjetivo oxítona).
Teses (substantivo paroxitona).

23) (A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Agencia (verbo, paroxitona).
E (conjunção aditiva).
As (artigo definido plural).
Acumulo (verbo, paroxítona).
Habitos (não existe tal palavra).
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24) Versões corretas:
(A) Aristocratica : seria paroxítona.
(B) So: a pronúncia seria fechada.
(C) Inevitável: seria oxítona (pronúncia nasal só com til).
(D) Economico: para uma palavra terminar em O e não ter acento, ela deve ser paroxítona.
(E) Varios: seria paroxítona.
25) Lívia : paroxitona terminada em ditongo.
(A) Paroxitona terminada em ditongo.
(B) regra dos hiatos I, U.
(C) regra dos hiatos I, U.
(D) oxítona terminada em ditongo tônico aberto
(E) Monossílabo tônico terminado em O(S).
26) (I) Errado: é proparoxítona (zo-ó-lo-gos).
(II) Certo: regra dos hiatos I, U (ra-í-zes, ba-bu-í-no).
(III) Certo: será proparoxítona (du-vi-da).
Letra D
27) (A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ruído.
Fluíam.
Têm, através.
Ideia.
Álbum.

28) (C) Advêm: regra do acento diferencial nos verbos ter e vir e derivados no plural (sujeito:“vantagens”).
29) (C) Saíram: regra dos hiatos I, U.
30) (A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Reúne (regra dos hiatos I, U).
Acento diferencial.
Influíram (regra dos hiatos I,U).
Constrói (ditongo aberto oi).

31) País: regra dos hiatos I, U.
Têm: regra do acento diferencial dos verbos ter e vir.
(A) Certo, monossílabo tônico terminado em e(s).
(B) Ditongo tônico aberto éi, oxítona terminada em em.
(C) Paroxítona terminada em ditongo, oxítona terminada em em.
(D) Certo, oxítona terminada em em.
(E) Certo, certo.
32) Vêm: acento diferencial dos verbos ter e vir no plural.
Pecuária: paroxítona terminada em ditongo.
Conteúdos: regra dos hiatos I, U.
(A) Monossílabo terminado em O certo, certo.
(B) Certo, certo, certo.
(C) Certo, certo, oxítona terminada em em.
(D) Hiatos ÊEM. ÔO. certo, certo.
(E) Hiatos ÊEM. ÔO. certo, certo.

51 99955.7502

carlosluzardo1965@hotmail.com

professorcarlosluzardo

twitter.com/carlosluzardo

C URSO INTE NSIV O
MÓDULO - FONÉTICA, ACENTUAÇÃO E ORTOGRAFIA
33) (I) Errado: raiz não tem acento, país sim.
(II) Errado: estratégia e critério são paroxítonas terminadas em ditongo; européia possui um ditongo tônico.
(III) Certo: a palavra seria “historia”, do verbo “historiar”.
Letra C
34) (C) País é oxítona; países é paroxítona. Note bem que a questão se refere à posição da sílaba tônica.
35) Forró: oxítona terminada em O(s).
Ciúmes: regra dos hiatos I, U.			
Operário: paroxítona terminada em ditongo.
Época: proparoxítona.				
Já: monossílabo tônico terminado em A(s).
(A) Certo, certo, certo, paroxítona terminada em R, certo.
(B) Certo, certo, certo, certo, certo.
(C) Certo, certo, ditongo tônico aberto ÉI, certo, certo.
(D) Certo, paroxítona terminado em IS, certo, certo, certo.
(E) Certo, certo, certo, certo, oxítona terminada em É.
36) (A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Água e própria - II.
Árvore - I.
Saúde - III.
Ciência e Consciência - II, Ruína - III.
Há - monossílabo tônico terminado em A, Está - oxítona terminado em A.

37) (C) Oxítonas terminadas em U não têm acento.
38) (E) A regra está certa, mas não se relaciona com os exemplos: baú e Graiaú têm acento em função da regra dos hiatos I, U.
39) (E) Sê: conjugação do verbo ser, no imperativo presente, segunda pessoal do singular, é monossílabo tônico terminado em E.
40) Note bem: essa questão exige, além do conhecimento das regras dos hiatos ÊEM, ÔO(S) e da dos acentos diferenciais dos verbos ter
e vir, perfeita identificação dos sujeitos das respectivas frases.
(1) Sujeito: “cada qual” (singular, acento agudo).
(2)	Sujeito: “estes frascos” (plural, - a frase está invertida. A ordem é “estes frascos contêm o quê?” - acento circunflexo).
(3) sem acento.
(4) sem acento.
Letra A.

O R TOG R AF I A 1
ENFATIZARAM
REVEZAMENTO
QUISESSEM
CLEUSA
ATRASADO
DESTREZA
ENDEUSADO
ARTESANATO
CHINESINHO
(A) POETISA
SINCRONIZADO
FREGUESIA
VAZAMENTO
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PRIORIZAMOS
SUAVIZAMOS
APAZIGUADO
CATEQUESE
IMPROVISAÇÃO
ABALIZADO
CAFEZINHO
TERESINHA
VASILHAME
JUS
RASURADO
ANALISAMOS
SINTETIZARAM
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CATEQUIZARAM
ABRASADO
BUZINA
CORTESIA
COALIZÃO
EMBASAMENTO
MARESIA
GRISALHO
PRIMAZIA
REQUISITARAM
CAMISOLA
APORTUGUESAMENTO
(O) DESLIZE
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PARALISAÇÃO
GASÔMETRO
PROPUSERAM
ADESIVO
LAPISINHO
RIOZINHO
EXTRAVASARAM
BARONESA
EMBRIAGUEZ
ESVAZIARAM
MILANESA
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Separe as sílabas das seguintes palavras:
abs tra to
ge ren ci as
ba lei as
ins tru í do
cru éis
Pi au í
de sen ga no
jói as
de sin te res se
ma cei o en se
dis pli cên cia
ré deas
de sobs tru iu
sa mam bai as
fi el
con trai am
u ru guai os
sai am
ge rên cias
sub lu nar

de sem bol sou
as ses so ras sem
ex ce cões
Pás coa
de si guais
sub li nhar
pais
su bu ni da de
Ta ís
su bes ti mar

sub li te ra tu ra
de sar ru ma do
in te ra me ri ca no
su pe ra que ci do
su per sen sí veis
pers pi caz
pon tu ais
con tra í am
in te res te lar
sa í am

41) (C) A “brincadeira” é que “casa” e “casal” não pertencem à mesma família, não têm o mesmo radical. O acréscimo da letra L é aleatório.
42) (B) O padre casa os outros (papel ativo), mas continua solteiro (papel passivo).
43) (E) “Contestatórios” é derivado do verbo “contestar”, portanto com S.
44) (B) “Ascensão”, substantivo derivado do verbo “ascender”, escreve-se com S.
45) (C) Releia atentamente o texto da linha 07 à 18: na lacuna da linha 16, só é possível usar “porque” (como “pois”); a frase tem um
predicado subentendido (“toda a população é corrupta”). Refaça o teste com essa estrutura. Na segunda lacuna, “mal” é uma
expressão de tempo (= “recém”); e “irrisório” é uma palavra primitiva com S.
46) (I) Errado: letras maiúsculas não se relacionam com ironia.
(II) Certo!
(III) Certo: é uma citação, quase “discurso direto”.
Letra C
47) Observe o enunciado: são dois pares iguais, ou dois com SS, ou dois com Ç, etc. Porém, as palavras devem estar corretamente
grafadas. Veja as correções:
(A) rejeição – progressão – intenção – reação.
(B) Certo!
(C) remissão – cerração – encenação – coleção.
(D) coação – obsessão – submissão – repressão.
(E) cerração – reação – repressão – consecução.
48) (E) Na primeira lacuna, deve haver um erro motivado pela fala, coloquial ou socioletal (“flarda”, os encontros consonantais, lembra?).
Na terceira lacuna, deve haver um erro motivado pela ortografia (“extensão”). Na segunda lacuna, não há erro, mas apenas uma
palavra retirada do próprio enunciado da questão.
49) Leia bem o enunciado: depois da sílaba SU, queremos letras diferentes e sons iguais.
(A) sons diferentes (B) sons diferentes (C) letras iguais (D) letras iguais (E) Certo!
50) Essa questão repete o raciocínio da 47: duas palavras com h e duas sem. Porém, elas devem estar corretamente grafadas. Veja as
correções:
(A) etílico (B) as palavras estão fora da ordem (C) hibernar (D) horda (E) Certo!
51) Veja as correções:
(A) se não (= já que não)
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(B) a (= preposição)

(C) por que (= pela qual) (D) Certo! (E) despendido.
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52) Veja as correções:
(A) Certo! (B) predatório (ah!)

(C) adivinhar (D) encorajem

(E) despenderão.

53) Veja as correções: (D) agonizar (E) certo: pretensão – compreensão – ascensão!
54) Veja a correção: (C) majestoso.
55) Veja as correções:
(A) inchar – flecha

(D) piche – flecha – inchar (E) Certo!

(B) inchar – piche (C) flecha – picha

56) Veja as correções:
(A) Certo! (B) pretensioso

(C) espontâneo – obsessão

(D) empecilho

(E) reivindicação – repercussão.

57) (D) dicionário, tem que ter – e usar - para aprender!
58) (D) ele, de novo: dicionário!
59) Veja as correções: (E) enchente, enchimento, preencher.
60) Veja as correções: (E) pretencioso - escassez.
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