
EXERCÍCIOS NOVA ORTOGRAFIA

1. Com o novo acordo, quantas letras passa a ter o alfabeto da língua portuguesa?
    a) 23
    b) 26
    c) 28
    d) 20
    e) 21

 

2. A regra atual para acentuação no português do Brasil manda acentuar todos os ditongos abertos “éu”, 
“éi”, “ói” (como ‘assembléia’, ‘céu’ ou ‘dói’). Pelo novo acordo, palavras desse tipo passam a ser 
escritas:
    a) Assembléia, dói, céu
    b) Assembléia, doi, ceu
    c) Assembléia, dói, ceu
    d) Assembleia, dói, céu
    e) Assembleia, doi, céu

 

3. Pela nova regra, apenas uma dessas palavras pode ser assinalada com acento circunflexo. Qual 
delas?
    a) Vôo
    b) Crêem
    c) Enjôo
    d) Pôde
    e) Lêem

 

4. Qual das alternativas abaixo apresenta todas as palavras grafadas corretamente:
    a) bússola, império, platéia, cajú, Panamá
    b) bussola, imperio, plateia, caju, Panama
    c) bússola, imperio, plateia, caju, Panamá
    d) bússola, império, plateia, caju, Panamá
    e) bussola, imperio, plateia, cajú, Panamá

 

5. De acordo com as novas regras para o hífen, passarão a ser corretas as grafias:
    a) Coautor, antissocial e micro-ondas
    b) Co-autor, anti-social e micro-ondas
    c) Coautor, antissocial e microondas
    d) Co-autor, antissocial e micro-ondas
    e) Coautor, anti-social e microondas

 



6. Qual das frases abaixo está redigida de acordo com a nova ortografia?
    a) É preciso ter autoestima e autocontrole para coordenar o projeto de infraestrutur recém-aprovado, 
        ainda muito polêmico e com ajustes a fazer.
    b) É preciso ter auto-estima e autocontrole para coordenar o projeto de infra-estrutura recém-
aprovado, ainda muito polemico e com ajustes a fazer.
    c) É preciso ter auto-estima e autocontrole para co-ordenar o projeto de infraestrutura recém 
aprovado, ainda muito polêmico e com ajustes a fazer.
    d) É preciso ter auto-estima e auto-controle para coordenar o projeto de infra-estrutura recém-
aprovado, ainda muito polemico e com ajustes a fazer.
    e) É preciso ter auto-estima e auto-controle para co-ordenar o projeto de infraestrutura recém-
aprovado, ainda muito polêmico e com ajústes a fazer.

 

7. Em quais das alternativas abaixo há apenas palavras grafadas de acordo com a nova ortografia da 
língua portuguesa?
    a) Pára-choque, ultrassonografia, relêem, União Européia, inconseqüente, arquirrival, saúde
    b)  Para-choque, ultrassonografia, releem, União Europeia, inconsequente, arquirrival, saude
    c) Para-choque, ultrassonografia, releem, União Europeia, inconsequente, arquirrival, saúde
    d) Parachoque, ultra-sonografia, releem, União Européia, inconsequente, arqui-rival, saúde
    e) Pára-choque, ultra-sonografia, relêem, União Européia, inconseqüente, arqui-rival, saúde

 

 

 

 

 


