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Q1. (IME) Assinale a alternativa em que todas
as palavras estão corretamente escritas:
a) Espero que vocês viajem bem;
b) A poetiza escreveu belos versos;
c) A lage daquela casa não é muito resistente;
d) Não visitei minha tia que está com cachumba;
e) O ladrão passou só três meses no xadres.

Q2. (AMAN) Assinale a alternativa certa quanto à
grafia.
a) Subterfúgio, manjedoura, gesto, trage;
b) Jiló, colégio, ojeriza, coragem;
c) Geito, ágil, vertigem, magestade;
d) Angélico, pajem, anginho, gente;
e) A viagem, sarjeta, gorgeta, berinjela.

Q3. (ITA) Todas as opções abaixo estão corre-
tas, exceto:
a) Catorze – quatorze;
b) Cociente – quociente;
c) Cinquenta – cincoenta;
d) Contacto – contato;
e) Secção – seção.

Q4. (ITA) Assinale a opção em que as pala-
vras estão grafadas corretamente:
a) Receoso, reveses, discrição, umedecer;
b) Antidiluviano, sanguissedento, aguarraz, atribue;
c) Inelud́ıvel, engolimos, sobressaem, explendoroso;
d) Dissensão, excurcionar, enxugar, asimétrico;
e) Encoragem, rijeza, tecitura, termo-elétrico.

Q5. (EsSA) A de uma guerra nuclear
provoca uma grande na humanidade e a deixa

quanto ao futuro.
a) Espectativa, tensão, exitante;
b) Expectativa, tenção, hesitante;
c) Expectativa, tensão, hesitante;
d) Expectativa, tensão, hezitante;

e) Espectativa, tenção, exitante.

Q6. Qual a palavra que se escreve com “u”, e
não com “o”?
a) G ela;
b) Ób lo;
c) C rtume;
d) P lir;
e) Ch vediço.

Q7. (INCA) Descendentes é palavra grafada
com sc; qual das palavras a seguir está erradamente
escrita?
a) Nascimento;
b) Suscina;
c) Crescimento;
d) Adolescência;
e) Florescer.

Q8. (TJ) Há vocábulo grafado incorretamente
em:
a) Concessão de direito;
b) Excepcional pretenção;
c) Expansão territorial;
d) Assessoria juŕıdica;
e) Acessórios expanśıveis.

Q9. (UFBA) Ainda pouco ouvi dizer
que recursos para a conclusão das obras.
a) À – haverá;
b) À – haverão;
c) A – haverá;
d) Há – haverá;
e) Há – haverão.

Q10. (Senado Federal) Dadas as palavras

1. Atravez,

2. Cortez,

3. Atrás,

Constatamos que está (estão) devidamente gra-
fada(s):
a) Apenas a palavra número 1;
b) Apenas a palavra número 2;
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c) Apenas a palavra número 3;
d) Todas as palavras;
e) Nenhuma delas.

Gabarito

Q1. A Q2. B Q3. C Q4. A Q5. C
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