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 ATENÇÃO
- É obrigatória a resolução à caneta (azul ou preta);
- Evite rasuras (questões rasuradas não podem ser revisadas após a correção);
- Exames escritos (provas, testes e similares) são documentos do aluno; ao serem devolvidos, você assinará um protocolo de
recebimento e deverá mantê-los consigo (ou responsável) até o fim do ano letivo para eventual retificação de nota.
Bom trabalho!
Prof. Ricardo

QUESTÃO ÚNICA
A seguir, há proposições verdadeiras e falsas. Associe-lhes V ou F:
1. ___ Não existem exceções na regra de acentuação das proparoxítonas.
2. ___ Acentuam-se todas as paroxítonas terminadas em ditongo, sem exceção.
3. ___ Qualquer palavra que contenha ditongo aberto perdeu o acento com o último Acordo Ortográfico.
4. ___ Nunca se acentuam oxítonas terminadas com as vogais “i” e “u”.
5. ___ Na palavra “maçãs”, o til não exerce a função de acento gráfico.

6. ___ Nenhuma palavra monossílaba átona pode ser acentuada.
7. ___ As monossílabas tônicas seguem exatamente as mesmas regras de acentuação das oxítonas.
8. ___ O atual Acordo Ortográfico aboliu todos os acentos diferenciais.
9. ___ O acento foi eliminado dos hiatos “oo” e “ee” em todos os casos, pelo atual Acordo Ortográfico.
10. ___ Quando as vogais “i” e “u” formam hiatos sozinhas, sempre devem ser acentuadas.
11. ___ Todas as oxítonas terminadas em “a”, seguidas ou não de “s”, devem ser acentuadas, sem exceção.
12. ___ Na palavra “vêm”, o acento tem função diferente da que ele exerce na palavra “vovô”.
13. ___O princípio lógico mais abrangente da acentuação gráfica nos leva a constatar que a absoluta maioria
das palavras da língua portuguesa são acentuadas.
14. ___ Quando formam sílaba com consoante, os hiatos “i” e “u” nunca devem ser acentuados, sem
exceção.
15. ___ Todas as palavras monossílabas tônicas devem ser acentuadas, independentemente da terminação.

16. ___ O princípio de oposição na acentuação das oxítonas e paroxítonas não se aplica quando as palavras
apresentam encontro vocálico.
17. ___ Na frase “Estes livros não contem informações totalmente corretas.”, a palavra destacada deve
receber acento agudo.
18. ___ A palavra “hifens” deve ser acentuada pela mesma razão que devemos acentuar a palavra “hífen”.
19. ___ Em “É preciso repôr o estoque.”, a palavra destacada está incorretamente acentuada.
20. ___ A palavra “vírus” deve ser acentuada pela mesma regra que justifica o acento em “biquíni(s)”.
21. ___ Em “O item a que voce se refere contem erros ortograficos.”, quatro palavras devem ser
acentuadas.
22. ___ Na frase “Aquelas pessoas eram muito mas.”, a palavra destacada deve, obrigatoriamente, ser
acentuada.
23. ___ Com o atual Acordo Ortográfico, a palavra “destroier” (paroxítona) não deve ser acentuada, pois
apresenta ditongo aberto.
24. ___ Em “O juiz foi denunciado pelos juízes.”, ambas as palavras destacadas devem ser acentuadas.
25. ___Antes de “nh”, a vogal “i”, constituindo hiato, sempre deve ser acentuada, mesmo que forme sílaba
sozinha.
26. ___ Na frase “Quando foi a Itália, foi a Roma e a Veneza.”, deve-se usar o acento de crase nos três
destaques.
27. ___ Em “No que se refere ___ festas, ele costuma ser muito exigente.”, o espaço só pode ser preenchido
com “à”.
28. ___ As lacunas de “___ dez anos, ele disse que iria ___ Bahia e ___ Alagoas, mas só irá mesmo daqui
___ cinco anos.”, as lacunas devem ser preenchidas com, respectivamente, “Há”, “à”, “a” e “a”.
29. ___ Na frase “Dirigiu-se até ___ biblioteca.”, a lacuna deve ser preenchida, obrigatoriamente, com “à”.
30. ___ Em “O rapaz escreveu a carta ___ mão.”, a lacuna pode ser preenchida, opcionalmente, com “a”
ou “à”.

