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Concurso ortográfico 

16 de fevereiro de 2012 

 

Nome da equipa: _______________________________________ 

Turma: _______ 

Hora do término: ____________ 

 

 

 

Atividade 1 – Descobrindo intrusos 
 

Recorda as regras de ortografia e descobre o intruso em cada um dos seguintes 

conjuntos: 

 

Conjunto I 

A. objeto 

B. pacto    Qual o intruso? _________ 

C. detetive    Porquê? _________________________________ 

D. acção 

 

Conjunto II 

A. económico 

B. atomico    Qual o intruso? ________ 

C. dúvida    Porquê? _________________________________ 

D. parámos 

 

Conjunto III 

A. contrassenha 

B. antirreligioso   Qual o intruso? _________ 

C. mini‐saia    Porquê? _________________________________ 

D. aerossol 

 

Conjunto IV 

A. veem 

B. crêem    Qual o intruso? _________ 

C. têm     Porquê? _________________________________ 
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Atividade 2 – Correção de erros 
 

As palavras seguintes têm erros ortográficos. Corrige-as. 

PALAVRA ERRADA PALAVRA CORRIGIDA REGRA 

Relêem   ____________  

Correcto   ____________ 

Sábado    ____________ 

foto‐síntese   ____________ 

acto    ____________ 

contra‐regra   ____________ 

hás‐de    ____________ 

húmido   ____________ 

académico   ____________ 

pára    ____________ 

pára‐quedas   ____________ 

pêlo    ____________ 

micro‐esfera   ____________ 

 

 

Atividade 3 – Palavras da mesma família 
 

Para cada palavra na coluna da esquerda, forma uma palavra de acordo com a 

informação dada na coluna do meio: 

 

 Palavra  base                  Instrução                   Palavra criada 

                                                               

 

Egito    Habitante do Egito   _______________ 

 

herói     Adjetivo formado com o  _______________  

sufixo –ico 

Ótimo  

Verbo formado com o  _______________ 

sufixo –izar 

 

Atividade 4 – Novos homógrafos 
 

Para cada conjunto, escreve uma frase em que uses cada um dos homógrafos de forma 

adequada: 

 

A: para (forma do verbo parar)/(preposição) 

Forma do verbo parar: 

_________________________________________________________________ 
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Preposição: 

_________________________________________________________________ 

 

B: pelo (nome)/(forma do verbo pelar)/(preposição contraída com determinante) 

Nome: 

_________________________________________________________________ 

Forma do verbo pelar: 

_________________________________________________________________ 

Preposição contraída com determinante: 

_________________________________________________________________ 

 

Atividade 5 – Variação na forma de escrever as palavras 
 

Em cada um dos pares seguintes, sublinha a forma que corresponde à grafia geralmente 

adotada em Portugal: 

 

A. cômico / cómico 

B. subtil / sutil 

C. António / Antônio 

D. autônomo / autónomo 

E. cato / cacto 

F. anistia / amnistia 

G. facto / fato 

H. otimizar / optimizar 

I. bidê / bidé 

J. paramos / parámos (pret. perfeito) 

K. judo / judô 

L. pôde / pode (pret. perfeito) 

 

Atividade 6 – Mudança ortográfica 
 

Em cada conjunto são apresentadas duas formas para uma mesma palavra. Duas 

correspondem a formas antigas de escrever a palavra. 

Sublinha a opção que está de acordo com as normas atualmente em vigor. 

 

a) contraordenação / contra‐ordenação 

b) lêem / leem 

c) salmo /psalmo 

d) jóia / joia 

e) pêra / pera 

f) extração / extracção 

g) hei‐de / hei de 

h) conceção / concepção 

i) Sul / sul 

j) dialeto / dialecto 

k) diretor / director 
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Atividade 7 – Uso do hífen  

Forma novas palavras, usando os elementos da coluna A e da coluna B, obtendo 

palavras compostas: 

 

A B Palavra composta 

sem chuva  

ano descendente  

recém nascido  

além vindo  

anti mato  

mal cerimónia  

bem mar  

corta luz  

luso criado  

guarda religioso  

 

 

Atividade 8 – Verdadeiro / Falso 

Assinala, com F ou V, as afirmações seguintes: 

a) A letra maiúscula inicial é usada nos nomes dos dias. □ 

b) Emprega-se o hífen nas palavras compostas que designam plantas. □ 

c) O uso de maiúscula inicial é facultativo nos nomes que designam domínios do saber, 

cursos e disciplinas. □ 

d) Não se acentua graficamente o ditongo oi da sílaba tónica das palavras graves. □ 

e) O p da sequência interior pt elimina-se nos casos em que é invariavelmente mudo na 

pronúncia. □ 

f) Emprega-se o hífen nas ligações da preposição de nas formas monossilábicas do 

presente do indicativo do verbo haver.  □ 


