ELETIVA LGG005 – ORTOGRAFIA
SUGESTÃO DE ATIVIDADES

1. Objeto de Conhecimento: Ortografia

▪

Objetivo da aula: Compreender as regras de ortografia, a fim de empregálas conforme reza a norma padrão da língua portuguesa, nas mais diversas
situações de produção escrita.

▪

Metodologia: para realizar as atividades

é preciso

assistir ao vídeo

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gxbDkFsL_1s&feature=youtu.be.
▪

Atividades: para cada regra, uma atividade a ser feita pelos estudantes:
1. Uso do S
2. Uso do G, J, X, CH, S, Z
3. Uso do hífen
Pedir aos estudantes que pesquisem as regras de ortografia e reescreva em uma
tabela.

▪

Recursos: celular, computador ou tablet.

▪

Avaliação: A avaliação ocorrerá após devolutiva das atividades.

ATIVIDADES

1. Em um dos casos abaixo, todas as palavras se grafariam com “s”. Qual é?
a) anali…ar, fregue…ia, e…âmine, camur…a
b) ga…o..o, fu…elagem, ê…ta…e, parali…ia
c) an…iar, e…pontâneo, repre…a, abu…ão
d) e…tranho, ê…odo, a…ia, e…umar
e) fu…ível, ga…eteiro, gui…ado, hebrai…ar

2. Assinale a única opção em que todas as palavras devem ser grafadas com S.
a) le...ar, atrá..., destre...a, parali...ar.
b) defe...a, quero...ene, qui..er, va...inho, fu...ilar.
c) brá..., Vene...a, Queiro..., Sou...a.
d) ga...eificar, ga...olina, empre...a, anali...ar.
e) pre...ado, co...inha, fuga..., ro...áceo, xadre...

3.Escrever frases com as palavras que se grafam com S nos itens acima.
_______________________________________________________________

4. Vamos ler em voz alta as palavras a seguir:
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Gorjeta

Gergelim

Inchar

Gingado

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Estrangeiro Luxo

Jenipapo

Gesto

Apetrecho

Cartucho

Bruxa

Gingar

Manjedora Graxa

Nojento

Xingar

Sarjeta

Majestoso

Chuchu

Jegue

Fecho

Flecha

Rigidez

Xará

Xereta

Xampu

Laxante

Fachada

Espichar

Fichário

Faxineira

Xícara

Cachimbo

Enfaixar

Trouxa

Xadrez

Concha

Relaxar

Argila

Piche

Gengiva

Geringonça

Agora responda:
Que letra (s) completa (m) corretamente as palavras a seguir?
a) ___ampu – x ou ch?
b) no____ ento – g ou j?
c) Pi ____e – x ou ch?
d) _ engiva – g ou j?
Texto
Mais uma vez a cidade foi tomada de surpresa por esta custumeira
paralização dos motoristas e cobradores. Muito me admira os ditos:
população querer fechar a Ponte Colombo Salles. Porque estes imbecis
não avançaram contra o Sindicato, ou mais precisamente contra o
mesmo de sempre, vagabundo, parasita Fulano de Tal. Este idiota mais
uma vez afronta as autoridades e a população com a paralização da frota
dos transportes coletivos. Não tem nada de fazer acordo, tem é que
demitir esses bandidos inrustidos nos cargos de motoristas e
cobradores. A população não suporta mais. Vamos nos unir e fazer o
mesmo
que
fez
a
população
do
Rio
Vermelho.
Disponível
em:
http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2014/05/08/greves relampagos-e-a-justica-do- trabalho/?topo=67,2, 18,67#comments. Acesso em
10/05/2014. Adaptado.

5.O autor do texto não pode ser acusado de ter cometido erros de ortografia.
Você concorda com isso? Por quê?

Desafio
6.Vamos completar as lacunas abaixo quanto aos usos referentes à origem,
naturalidade e procedência?
Quem vem do Pará é paraense
Quem vem...
a) do Rio Grande do Norte _________________________
b) do Rio Grande do Sul ___________________________
c) do Amapá ____________________________________
d) do Espírito Santo ______________________________
e) do Maranhão _________________________________
f) do Mato Grosso _______________________________
g) do Mato Grosso do Sul _________________________
h) do Piauí _____________________________________
i) de Rondônia __________________________________
j) de Roraima ___________________________________
k) de Santa Catarina _____________________________
l) de Tocantins __________________________________
m) do Amazonas ________________________________
n) do Rio de Janeiro _____________________________

7. Em qual dessas palavras a seguir, você tem ou antes da aula, tinha dúvidas?
Vamos produzir algumas frases com elas? Procure exemplos no google, ou em
outro buscador de que você goste!

Fonte: http://linguatododia.blogspot.com.br/

MAIS UM DESAFIO PARA VOCÊ, QUERIDO ALUNO!

(Vunesp – escrevente Técnico Judiciário – TJ -SP/2008).
“As facções de traficantes do Rio de Janeiro _______ os planos de Segurança Pública de
sucessivos governadores ______. Desde o início desse processo, na década de 80, não se
via uma ação policial com índice de aprovação semelhante ao da ______ realizada no
Complexo do Alemão ______ da abertura do pan. (www.terra.com.br/istoé, 05.07.2007).
Os espaços do texto devem ser preenchidos respectivamente, com
a) explodiram, fluminense, megaopole, há poucos dias
b) esplodiram, fluminense, megoperação, há poucos dias
c) explodirão, fluminenses, mega-operação, a poucos dias
d) explodiram, fluminenses, megaoperação, a poucos dias
e) esplodiram, fluminense, megaoperação, há poucos dias.

DESAFIO
(FEPESE – Promotor de Justiça -SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se ele é falso ou
verdadeiro:
Em respeito ao novo acordo ortográfico (2009), nas palavras formadas por
prefixação, emprega-se hífen quando o segundo elemento começa por “h” como
em pré – histórico, sub-humano, pan-helenismo, semi-hospitalar. Da mesma
forma, emprega-se hífen quando o prefixo termina na mesma vogal com que se
inicia o segundo elemento como em contra-almirante, supra-auricular, autoobservação, micro-onda, infra-axilar. Todavia, o hífen deve ser descartado em
palavras formadas pelos prefixos des – e in – e nas quais o segundo elemento
perdeu o “h” inicial como em desumano, inábil, inumano. Também não se usa
hífen em relação ao prefixo co-, que em geral se aglutina com o segundo elemento
mesmo quando iniciado por “o”, como em coordenação, cooperação,
coobrigação.
( ) Verdadeiro

( ) Falso

(TJ – SP – Oficial de Justiça – TJ -SP/1999). Qual das opções preenche
corretamente as lacunas?
“É bom _______. Embora com ______ mas de um modo geral ______, tudo bem,
ácidos, bases e sais. Congela a zero graus ______ e ferve a 100, quando o
______ normal.” (Antônio Gedeão).
a) dissolvente, excessões, dessolve, centesimais, pressão
b) dissolvente, exceções, dissolve, centésimais, preção
c) dissolvente, exceções, dissolve, centesimais, pressão
d) dessolvente, exceções, dissolve, centésimais, preção
e) dessolvente, exceções, dessolve, centesimais, pressão

(IPAD – Agente de Polícia – PE/2006)
“Não podemos matar para extirpar as consequências.”
Neste trecho, a palavra sublinhada está grafada de maneira correta. Assinale
a alternativa na qual a palavra sublinhada está grafada incorretamente:
a) As críticas feitas à polícia brasileira são extensivas a de outros países.
b) A multidão extendeu os braços em sinal de protesto contra a violência policial.
c) Criminosos com uma extensa folha policial são, em geral, os mais violentos.
d) De fato, alguns policiais extrapolam sua autoridade, e agem com muita
violência.
e) Para o policial, aceitar suborno é comparado a crime de extorção.

(MPE – Promotor de Justiça – RS/2012)
As grafias das palavras autointeressado, bem-estar, autocentrados e ideia estão
de acordo com os preceitos do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa,
vigente a partir de 1º de janeiro de 2009.

Assinale entre as alternativas abaixo, a única palavra cuja grafia também
está de acordo com as normas desse novo Acordo Ortográfico:
a) asteróide
b) co-interessado
c) feiura
d) mão-de-obra
e) entre-safra

(Procurador do Município – Prefeitura Boa Vista – RR/2012 -AJURI)
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de acordo
com a Reforma Ortográfica:
a) boiúna / feiúme / auto-regulamentação / pré-natal / supra-sensível / ideia;
b) enjoo / extrasseco / auto-aprendizagem / contra-indicação / antiaéreo /
antiibérico
c) água-de-colônia / arco-da-velha / auto-ajuda / minissaia / anti-imperialista / ultrasonografia
d) pró-desarmamento / arqui-imandade
arquirrivalidade / soto-mestre

/

baiuca

/

neoexpressionista/

(FEPESE – Promotor de Justiça -SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se ele é falso ou
verdadeiro:
Considerando a prescrição do novo acordo ortográfico (2009), com os prefixos
hiper, inter e super, deve-se manter o hífen sempre que a forma seguinte seja
iniciada por “h” ou por “r”, como em super-homem, inter-regional, super-revistas,
hiper-requintado etc. No entanto, em vista dessa regra, deve-se escrever
hiperinflação, superdotado, intergrupal, intergeracional etc.
( ) Verdadeiro

( ) Falso

(FEPESE – Promotor de Justiça -SC/2014)
Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se ele é falso ou
verdadeiro:
Na frase: “A democracia que eles desejam impingir-nos é a democracia anti-povo,
do anti-sindicato, de anti-reforma, ou seja, aquela que melhor atende aos
interesses dos grupos a que eles servem ou representam”, atribuída a João
Goulart, não cabem reparos quanto à ortografia, considerando o novo acordo
ortográfico de 2009.
( ) Verdadeiro

( ) Falso

