
Português
Novo Acordo Ortográfico

01- Assinale a opção cujo termo destacado deve receber acento gráfico.
a. No passado, o homem não pode evitar agressões á natureza.
b. A atual sociedade não para, radicalmente, o processo depredatório da natureza.
c. A humanidade , para aprimorar o processo ambiental, cria mecanismos de proteção.
d. O homem atual comete por  aí inúmeras ameaças contra a natureza.
e. ambientalistas não veem um futuro promissor para o meio ambiente.

02- Existe um erro de acentuação gráfica em:
a) Aquele ator tem um quê de mistério quando se apresenta no teatro.
b) Ela percebeu a extensão do problema e pôde comprovar isso expondo suas resoluções.
c) Quando termina o ano letivo, pára se reciclar, ele faz curso no exterior.
d) Embora quisesse pôr o caso em debate, desistiu ao perceber o constrangimento do filho.
e) Todos veem novela durante as férias.

03- Assinale a alternativa em que há erro quanto à acentuação gráfica:
a) álbuns, ímã, apoiam
b) maiô, vinténs, júri
c) fênix, têxtil, raízes
d) veríamos, taínha, elástico
e) pôde, vê, leem 

04- Marque o item em que o "i " e o "u "em hiato devem ser acentuados em todas  as palavras. 
a) Jesuita, juizo, juiz, faisca, juizes, b)  Sairam,  caires,  cairam,  caistes, 
boiuna
c) Balaustre, reuno, reunem, saude, baú d)  "a  "e  "b”  todas  as  palavras  são 
acentuadas
e) "b" e "c" todas as palavras são acentuadas

05- Assinale a alternativa que não contém erro: 
a) após, relêem, caju, álbum
b) caqui, dólar, vírus, rítmo
c) ínterim, jóquei, urubú, também
d) parabéns, atrás, aquí, túnel
e) táxi, ideia, ônus, montanhês

06- Assinale o item em que ocorre erro ortográfico:
a) ele mantém / eles mantêm b) ele vê / eles veem c) ele dê / eles dêem 
d) ele contém / eles contém e) ela contém / elas contêm

07- Com relação ao novo acordo ortográfico indique a alternativa em que todas as palavras estão 
corretas:
a) experiência / enjôo b) coco / lingüiça c) qüinqüênio / cinqüenta 
d) mülleriano / lingüeta e) Tatuí / Grajaú

08- Assinale a opção incorreta:
a) o trema é facultativo de acordo com o novo acordo ortográfico.
b) Não se usa mais o acento dos ditongos abertos éi e ói em palavras paroxítonas.



c) Os ditongos abertos continuam recebendo acento nas palavras oxítonas.
d) Nas palavras paroxítonas não se usa mais acento no i e no u tônicos quando vierem depois de 
um ditongo.
e) Não se usa mais o acento nas palavras terminadas em ee e oo seguido ou não de s.

09- Assinale a opção incorreta.
a) Não se usa mais o acento diferencial de tonicidade com exceção da forma verbal  pôr para 
diferencial da preposição por.
b) Permanece o acento diferencial de timbre na forma verbal pôde do pretérito perfeito e pode do 
presente do indicativo.
c) Os acentos diferencias de número das formas verbais dos verbos ter e vir não foram mantidos.
d) É facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma/fôrma.
e) Não se usa mais o acento agudo no u tônico das formas tu(arguis), ele (argui), eles (argúem) 
do presente do indicativo dos verbos argüir e redargüir.

10- Assinale a opção incorreta.
a) Usa-se o hífen com prefixos diante de palavras iniciada por H como anti-higiênico.
b) O vocábulo subumano é uma exceção à regra acima mencionada.
c) Não se usa o hífen quando o prefixo terminar em vogal diferente da vogal com que se inicia o 
segundo elemento como aeroespacial. 
d) O prefixo co aglutina-se em geral com o segundo elemento, mesmo quando este se inicia com 
o como em coobrigação e coordenar.
e)  Usa-se  o  hífen  quando  o  prefixo  termina  em  vogal  e  o  segundo  elemento  começa  por 
consoante diferente de r ou s.

Gabarito

01- A  
Comentário: Pôde (pretérito perfeito) é diferencial de timbre de pode (presente do indicativo)

02-C  
Comentário: A preposição “para” nunca foi acentuada e depois do novo acordo o verbo parara 
perdeu o acento diferencial de tonicidade.

03-D  
Comentário: Tainha não é acentuada – hiato seguido de “nh”.

04-C  
Comentário: estão como segunda letra do hiato e não estão precedidas de ditongo.

05-E 
Comentário: táxi = paroxítona terminada em “i”; ideia = não são mais acentuados os ditongos 
abertos  nas  palavras  paroxítonas;  ônus=  paroxítona  terminada  em “us”;  montanhês=  oxítona 
terminada em e+S

06-C  
Comentário: Os hiatos EE e OO não são mais acentuados.

07-E  
Comentário: “i” e “u” como segunda letra de um hiato se não estiverem precedidas de ditongo 
recebem o acento. Os hiatos OO e EE não são mais acentuados; não há mais trema



08- A  
Comentário: não há mais trema. Se ele for empregado somente será em nomes próprios como 
Müller.

09-C  
Comentário: os diferenciais de numero foram mantidos – eles têm e eles vêm

10- E  
Comentário: nesse caso o hífen é abolido e a consoante é dobrada = antirrábica


