
Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

a) Iremos à primeira ______ do filme Tropa de Elite. 

(seção – sessão – cessão) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

a) Iremos à primeira sessão do filme Tropa de Elite. 

(seção – sessão – cessão) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

b) A ________ de terras aos operárias já foi 

autorizada pelo governo.  

(seção – sessão – cessão) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

b) A cessão de terras aos operárias já foi 

autorizada pelo governo.  

(seção – sessão – cessão) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

c) Estive no supermercado, mas não fui à 

_______________ de eletrodomésticos.  

(seção – sessão – cessão) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

c) Estive no supermercado, mas não fui à seção de 

eletrodomésticos.  

(seção – sessão – cessão) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

d) O _____________, no Teatro Municipal,  foi de 

música moderna. (conserto – concerto) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

d) O concerto, no Teatro Municipal,  foi de música 

moderna. (conserto – concerto) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

e)  ________ o mandato do deputado. 

(caçaram – cassaram) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

e) Cassaram o mandato do deputado.  

(caçaram – cassaram) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

f) A carne já está suficientemente _______ .                                  

(cosida- cozida) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

f) A carne já está suficientemente cozida.                                  

(cosida- cozida) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

g) A maioria dos __________ estavam quebrados. 

(assentos – acentos) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

g) A maioria dos assentos estavam quebrados. 

(assentos – acentos) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

h)  O preso foi levado à sua cela. 

(cela – sela) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

h)  O preso foi levado à sua ______. 

(cela – sela) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

h)  O preso foi levado à sua cela. 

(cela – sela) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

i) De acordo com o último _____, somos muito mais 

de cem milhões de brasileiros.  

(censo – senso) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

i) De acordo com o último censo, somos muito mais 

de cem milhões de brasileiros.  

(censo – senso) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

j) Um enxadrista ________ e deve observar 

partidas de jogadores experientes.   

(incipiente – insipiente) 



Com base nisso, preencha as lacunas com uma das 

palavras colocadas entre parênteses. 

j) Um enxadrista incipiente deve observar partidas 

de jogadores experientes.   

(incipiente – insipiente) 


