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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

QUESTÕES SOBRE O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 

1)Identifique a alternativa em uma palavra não está de acordo com o acordo 

ortográfico: 

a)aguentar – tranquilidade – delinquente – água – averiguemos 

b)cinquenta – aguemos – linguística – equestre – eloquentemente 

c)apaziguei – frequência – arguição – delinquência – sequestro 

d)averiguei – inconsequente – bilíngue – linguiça – quinquênio 

e)sequência – redargüimos – lingueta – frequentemente – bilíngue 

 

2)Assinale a opção em que o verbo está errado conforme a nova ortografia atual: 

a) Eles leem um livro. 

b) Eles intervêm na decisão da equipe. 

c) Os alunos creem na aprovação.   

d) Eles vêem bons filmes.  

e) Convém uma nova medida. 

 

3)Identifique a alternativa em que contém, pelo menos, uma palavra com grafia 

errada: 

a) réu – anéis 

b) herói – ideia 

c) véu – pastéis 

d) herói – platéia 

e) faróis – géis 

 

4)Marque a alternativa traz a palavra que perdeu acento devido ao novo acordo 

ortográfico: 

a) aldeia  

b) baleia 

c) ideia 

d) meia 

e) feia 
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5)Identifique a opção em que a palavra composta está escrita de acordo com as 

novas regras: 

a) anti-higiênico – anti-colonial  

b) anti-higiênico – anti-inflamatório  

c) antihigiênico – anticolonial 

d) anti-ácido – antioxidante  

e) anti-higiênico – antiinflamatório  

 

6)Antigamente a palavra “tranqüilo” era escrita com o sinal de trema. Somente em 

nomes próprios de origem estrangeira esse sinal foi mantido. Em relação à nova 

ortografia dessa palavra (tranquilo), podemos afirmar que: 

a) a letra “u” não deixou de ser pronunciada. 

b)a letra “u” deixou de ser pronunciada. 

c)somente palavras estrangeiras mantiveram a pronúncia do “u”. 

d)a pronúncia do “u” foi modificada pelo acordo ortográfico. 

e)o “u” nunca foi pronunciado nesta palavra. 

 

7)Marque a alternativa em que todas as palavras compostas estão escritas de acordo 

o novo acordo ortográfico vigente: 

a) mini-quadro – minissaia  

b) sub-nutrição – sub-herói 

c) infra-assinado – infravermelho 

d)hipermercado– hiperrealista 

e)contraataque – contraindicação 

 

8)Marque quais palavras sublinhadas não sofreram alteração de convenção mesmo 

após as mudanças realizadas pela nova ortografia: 

I - Elas têm caráter.   

II - Ele pôde trabalhar. 

III - Elas releem as anotações.   

a) I 

b) III 

c) I e III 

d) II e III 

e) I e II 


