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1. ORTOGRAFIA
Mundo arriscado
O próximo governo não encontrará um ambiente econômico internacional sereno. Dúvidas
sobre a continuidade do crescimento do Produto Interno Bruto global, juros em alta nos EUA,
riscos de conflitos comerciais e de queda do fluxo de capitais para países emergentes são apenas
alguns dos itens de um cardápio de problemas potenciais.
Tudo indica, assim, que o governo brasileiro terá de lidar de pronto com as fragilidades
domésticas, em especial o rombo das contas públicas. Não tardará até que investidores hoje
aparentemente otimistas comecem a cobrar resultados concretos.
As projeções para o avanço do PIB mundial têm sido reduzidas nos últimos meses. O Fundo
Monetário Internacional cortou sua previsão para 2018 e 2019 em 0,2 ponto percentual – 3,7%
em ambos os anos – e apontou um cenário de menor sincronia entre os principais motores
regionais.
Se até o início deste ano EUA, Europa e China davam sinais de vigor, agora acumulam-se
decepções nos dois últimos casos.
Mesmo com juros ainda perto de zero, a zona do euro não deverá crescer mais que 1,5%
neste ano. Há crescente insegurança no âmbito político, neste momento centrada na Itália e seu
governo de direita populista, que propõe expansão do déficit de um setor público já endividado
em excesso.
Não é animador que a Comissão Europeia tenha tomado a decisão inédita de rejeitar a
proposta orçamentária da administração italiana. Embora o país ainda conserve o selo de bom
pagador, os juros cobrados no mercado para financiar sua dívida dispararam.
Quanto à China, sua economia mostra menos vigor, e as autoridades precisam tomar decisões
difíceis entre conter as dívidas já exageradas e estimular o crescimento.
O risco de escalada nos conflitos comerciais também é concreto, dado que o governo
americano ameaça impor uma terceira rodada de tarifas, desta vez sobre os US$ 270 bilhões em
vendas anuais chinesas que ainda não foram taxadas.
Nos EUA, a alta dos juros, num contexto de emprego elevado e inflação perto da meta, já leva
parte do mercado a temer uma desaceleração abrupta do PIB em 2019.
A vantagem do Brasil, hoje, é que há ampla ociosidade nas empresas, baixa inflação e,
portanto, espaço para uma retomada mais forte.
(Editorial. Folha de S.Paulo, 01.11.2018. Adaptado)

1.

(VUNESP - 2019 – TJ/SP – CONTADOR JUDICIÁRIO) A exemplo de “sincronia” (sem acento,
3° parágrafo), “decepções” (grafado com “ç”, 4° parágrafo) e “excesso” (grafado com “ex”, 5°
parágrafo), estão corretamente escritos, em conformidade com a ortografia oficial, os termos:
a) insonia; invenções; extemporâneo.
b) saxonia; erupções; exdrúxulo.
c) agonia; exceções; extraditar.
d) eufonia; obceções; exponencial.
e) amonia; perverções; expetacular.
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A: Insônia: paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas.
B: Saxônia: paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas / esdrúxulo
D: Obsessão
E: Amônia: paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas / perversões / espetacular
GABARITO: C.

2.

(CIEE - 2019 – MPE/SP – ESTAGIÁRIO) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
corretamente grafadas.
a) Paralisado / espertesa / viajem.
b) Cabeleireiro / certeza / miragem.
c) Metamorfose / náuzea / ferrujem.
d) Cortesia / confusão / bagajem.
A: Paralisado / espertesa / viajem. – esperteza
B: Cabeleireiro / certeza / miragem.
C: Metamorfose / náuzea / ferrujem. –náusea e ferrugem
D: Cortesia / confusão / bagajem. – bagagem
GABARITO: B.

3.

(CIEE - 2019 – TRE/SP – ESTAGIÁRIO) Considerando a adequação linguística, assim como a vigência
do Novo Acordo Ortográfico, assinale a afirmativa que apresenta ERRO de grafia.
a) Ter ideias benevolentes hoje em dia é um ato heroico.
b) Há muitos contra-tempos quando a violência impera na sociedade.
c) As pessoas veem os diálogos como forma de melhorar a sociedade.
d) A esperança e a confiança são consideradas atitudes antioxidantes para a alma.
A: Ter ideias benevolentes hoje em dia é um ato heroico.
B: Há muitos contra-tempos quando a violência impera na sociedade. –contratempos –
não se emprega hífen quando a palavra seguinte começa por vogal diferente da vogal que
termina o prefixo.
C: As pessoas veem os diálogos como forma de melhorar a sociedade. – não recebem mais
acento “oo” e “ee”.
D: A esperança e a confiança são consideradas atitudes antioxidantes para a alma. – antioxidantes - não se emprega hífen quando a palavra seguinte começa por vogal diferente da
vogal que termina o prefixo.
GABARITO: B.

4.

(CIEE - 2018 - STJ - ESTAGIÁRIO NÍVEL MÉDIO) Assinale a alternativa em que todas as palavras
estejam grafadas corretamente
a) Houve nova paralização no setor de transportes.
b) Por gentileza, troque todas as palavras que contenham um asterístico.
c) Era um jantar beneficente, apenas.
d) Reinvindicaram todos os direitos que podiam.
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A: Houve nova paralização no setor de transportes. – paralisação
B:Por gentileza, troque todas as palavras que contenham um asterístico. –asterisco
C: Era um jantar beneficente, apenas. – “beneficiente” não existe.
D: Reinvindicaram todos os direitos que podiam. –reivindicar
GABARITO: C.

5.

(TJ/AP - 2019 – TJ/AP – ESTAGIÁRIO – CONCILIADOR/MEDIADOR) Indique a alternativa em que
as palavras completam, corretamente, os espaços das frases abaixo.
O perigo era _______________. Os portadores de deficiência auditiva não conseguem
__________ os sons com nitidez.
Os técnicos do Instituto de Pesos e Medidas ________________ cada uma das balanças
dos feirantes. O governo ditatorial _____________ severos castigos aos participantes das
manifestações de protesto.
a) iminente – discriminar – auferiram – infringiu;
b) eminente – descriminar – aferiram – infligiu;
c) eminente – discriminar – auferiram – infligiu;
d) iminente – discriminar – aferiram – infligiu.
Iminente: que ameaça se concretizar, que está a ponto de acontecer; próximo, imediato. /
Eminente: que se destaca por sua qualidade ou importância; excelente, superior.
Descriminar: isentar de culpa; tornar evidente a ausência de crime ou contravenção; absolver,
descriminar, impronunciar. / Discriminar: perceber diferenças; distinguir.
Auferir: ter como resultado; conseguir, obter, colher. / Aferir: examinar a exatidão dos instrumentos que servem para pesar, medir etc.; afilar, afinar.
Infringir: desobedecer / Infligir: aplicar, impor, causar a.
GABARITO: D.

2. ACENTUAÇÃO
6.

(VUNESP - 2019 – TJ/SP - ENFERMEIRO JUDICIÁRIO) Assinale a alternativa em que os termos
estão acentuados, correta e respectivamente, a exemplo das palavras do texto: dúvida, abundância
e também.
a) exíguo; hemácia; outrém.
b) trôpego; anúncia; provém.
c) rúbrica; latência; pajém.
d) álibi; essência; aquém.
e) récorde; incônscio; amém.
Dúvida: todas as proparoxítonas são acentuadas
Abundância: as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas.
Também: são acentuadas as oxítonas terminas em a(s), e(s), o(s), em, ens.
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A: exíguo; hemácia; outrém. – outrem – não recebe acento, pois as paroxítonas terminadas
em “em” não são acentuadas.
B: trôpego; anúncia; provém. – anuncia – não recebe acento, pois as paroxítonas terminadas
em “a” não são acentuadas.
C: rúbrica; latência; pajém. – rubrica - não recebe acento, pois as paroxítonas terminadas
em “a” não são acentuadas.
D: álibi; essência; aquém. – álibi – proparoxítona / essência: paroxítona terminada em
ditongo/ aquém: oxítona terminada em “em”.
E: récorde; incônscio; amém. – recorde - não recebe acento, pois as paroxítonas terminadas
em “e” não são acentuadas.
GABARITO: D.

7.

(CESPE - 2019 – PGE/PE - ANALISTA JUDICIÁRIO DE PROCURADORIA) Com relação às ideias e
aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item que se segue.
O emprego de acento agudo nas palavras “juízo”, “extraídos” e “período” justifica-se pela mesma
regra de acentuação gráfica.
Certo ( )
Errado ( )
Ju-í-zo: Acentuam-se o “i” e “u” tônicos quando formam hiato com a vogal anterior, estando
eles sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de “s”, desde que não sejam seguidos por
“-nh” nem, quando paroxítonas, estiverem antecedidos de ditongo descrente.
Ex-tra-í-do: Acentuam-se o “i” e “u” tônicos quando formam hiato com a vogal anterior, estando eles sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de “s”, desde que não
sejam seguidos por “-nh” nem, quando paroxítonas, estiverem antecedidos de ditongo
descrente.
Pe-rí-o-do: todas as proparoxítonas são acentuadas.
GABARITO: ERRADO.

8.

(VUNESP – 2019 – TJ/SP - ADMINISTRADOR JUDICIÁRIO) Assinale a alternativa em que a
acentuação e a grafia das palavras estão de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.
a) Pela fronteira, tem entrado no país muitos refugiados, e é imprecindível acolhê-los
adequadamente.
b) Faltou ombridade aos dirigentes da empresa, pois eles omitiram dos sócios o récorde de vendas.
c) À excessão dos quibes, os salgados servidos na cerimônia de inauguração estavam saborosos.
d) A atendente da companhia aérea fez uma rúbrica na passagem para retificar o horário do voo.
e) Atualmente, é mister acabar com privilégios concedidos a clãs inescrupulosos.
A: Pela fronteira, tem entrado no país muitos refugiados, e é imprecindível acolhê-los adequadamente. – têm (concordando com “refugiados”), imprescindível.
B: Faltou ombridade aos dirigentes da empresa, pois eles omitiram dos sócios o récorde de
vendas. – recorde (sem acendo – paroxítona terminada em “e” não recebe acento)
C: À excessão dos quibes, os salgados servidos na cerimônia de inauguração estavam saborosos. – exceção.
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D: A atendente da companhia aérea fez uma rúbrica na passagem para retificar o horário do
voo. – rubrica (sem acento - paroxítona terminada em “a” não recebe acento)
E: Atualmente, é mister acabar com privilégios concedidos a clãs inescrupulosos. –
GABARITO: E.

9.

(CESPE - 2018 - BNB - ANALISTA BANCÁRIO) A respeito de aspectos linguísticos e dos sentidos
do texto, julgue o item que se segue.
Os vocábulos “trás”, “é” e “nós” recebem acento gráfico em obediência à mesma regra de
acentuação.
Certo ( )
Errado ( )
Trás: são acentuados os monossílabos terminados em a(s), e(s), o(s).
É: são acentuados os monossílabos terminados em a(s), e(s), o(s).
Nós: são acentuados os monossílabos terminados em a(s), e(s), o(s).
GABARITO: CERTO.

10.

(FCC – 2018 – ALESE – TÉCNICO LEGISLATIVO – TAQUIGRAFIA) Todas as palavras estão acentuadas
corretamente em:
a) âmbito, mantê-lo-ía.
b) dá, lêem, benção.
c) européia, fôrma, ítem.
d) providências, previdência, mídia.
e) veículo, intuíto, enjôos.
A: âmbito, mantê-lo-ía. – mantê-lo-ia
B: dá, lêem, benção. – leem (não recebem mais acento “ee” e “oo”) / bênção (paroxítonas
terminadas em ditongo são acentuadas).
C: européia, fôrma, ítem. – europeia (os ditongos abertos “ei”, “oi” e “eu” são acentuados
nas palavras oxítonas e monossílabas). / fôrma (acento facultativo, empregado para diferenciar de “forma”). / item: paroxítona terminada em “em” não é acentuada. D: providências,
previdência, mídia. – acentuam-se paroxítonas terminadas em ditongo.
E: veículo, intuíto, enjôos. – in-tui-to: paroxítona terminada em “o” não é acentuada. / enjoo
(não recebem mais acento “ee” e “oo”) GABAITO: D.

11.

(CESPE – 2017 - TRF/1ª REGIÃO - ANALISTA JUDICIÁRIO – TAQUIGRAFIA) Considerando as
relações sintático-semânticas do texto, julgue o próximo item.
O emprego de acento na palavra “memória” pode ser justificado por duas regras de acentuação
distintas.
Certo ( )
Errado ( )
As palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente também podem ser classificadas
como proparoxítonas eventuais. Veja: me-mó-ria (paroxítona terminada em ditongo) e
me-mó-ri-a (proparoxítona). Vale destacar que a preferência é pela primeira classificação;
GABARITO: CERTO.
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