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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Fonologia 

Grafia correta de algumas palavras.                         

1. Faça a leitura das estrofes abaixo e complete adequadamente as lacunas.                         

A)Beneficiente ou Benefi_____                         

Beneficiente está  

Errado completamente : 

apesar de "benefício", 

não é "beneficiente"- 

Está correto ao falar 

quem fala benefi_____        

                  

 B )Supérfulo ou Supér_____                         

 Não há o nome "supérfulo", 

"Supér_____ é o que há : 

"Não compro nada supér_____ 

Que meu dinheiro não dá ", 

"Supér_____ com meu dinheiro,  

é ruim de eu comprar!"                         

 

C)Impecilho  ou _____pecilho 

"Impecílio" não existe,  

"Impecilho " também não. 

Confira a grafia certa 

da palavra, meu irmão : 

"Só supera o _____pecilho 

quem tem determinação "                         

 

D)Previlégio ou _____vilégio 

É com e ou é com i? 

Preste atenção no recado : 

quem pronuncia ou escreve  
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"previlégio" está errado, 

quem  grafa ou diz _____vilégio 

é um _____vilegiado                         

 

E)Más, Mal/Mau 

Há também a forma más, 

que se trata do plural  

do adjetivo má. 

E já a palavra _____ 

É antônimo de bem 

Contrário de bom é  _____                       

Conteúdo adaptado do livro:Lições de Gramática em versos de cordel, página 21-24.Dantas, Janduhi.          

                

2)Complete as lacunas das frases abaixo: 

a.Estou _____ hoje. ( mal - mau) 

b.Essa mulher é muito _____.( má-males) 

c.Ganhar esse salário é  _____________  de poucos. ( privilégio -previlégio ) 

d.O  _____  devemos pagar com bem. ( mal - mau) 

e.Ele está muito _____ .(mau -mal )                         

f.Minha mãe colocou ____________ na minha viagem. ( empecilho - Impecilho )                         

g. Comprei um objeto  ___________.   (Supérfulo -supérfluo)                         

h.Aquela instituição é ____________.(beneficente -beneficiente)                         

i.Aquele menino  anda _____. (Mau- mal)                         

J.Cheguei a festa vieram me falar _____ do Pedro.  (Mau- mal)                                               

k.Essas mulheres são _____.(más- mau)   

l.Esse assunto foi _____ resolvido. (Mau- mal)     

m.Danilo é um _____ garoto. (Mau- mal)    

n.Ela está sempre de_____humor. (Mau- mal)    

o.Ele dirige muito _____. (Mau- mal)          

p.Com esse jantar _____________ conseguiremos arrecadar muito dinheiro para 

ajudar crianças carentes.(beneficente -beneficiente)      

q.Ele sempre foi um _____________ na minha vida. ( empecilho - Impecilho )                                                                                                                                                                                                               

 

3)Escreva 8 frases com as palavras estudadas nos exercícios acima. 

 


