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Você pode consultar o acordo ortográfico em: https://www.normaculta.com.br/novo-acordo-ortografico/

___________________________________________________________________________________

Leia este trecho de “Memórias Póstumas de Brás Cubas” de Machado de Assis:

“Bom e fiel amigo! Não, não me arrependo das vinte apólices que lhe deixei. E foi assim que 

cheguei à cláusula dos meus dias; foi assim que me encaminhei para o undiscovered

country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, 

como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido. Viram-me ir umas nove ou dez 

pessoas, entre elas três senhoras, minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, — a filha, um

lírio-do-vale, — e… Tenham paciência! daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. 

Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as 

parentas.”

1- Marque a alternativa correta:

(A) Segundo a nova regra ortográfica, os substantivos que perderam sua significação 

individual para construir uma unidade semântica perde o hífen, ficando assim ´líriodovale´.

(B) Os substantivos que perderam sua significação individual para construir uma unidade 

semântica, não perderam o hífen, ficando assim lírio-do-vale´.

(C) Palavras composta de preposição entre duas outras palavras, perdem a preposição e fica 

com o hífen: lírio-vale

(D) Perderam o hífen substantivos que designam espécies botânicas e biológicas: lírio do 

vale.

https://www.normaculta.com.br/novo-acordo-ortografico/


2- Coloque o hífen nas palavras que necessitam:

Bem te vi 

Guarda chuva 

Fim de semana

Água de coco  

Café com leite

Erva doce 

_____________________________________________________________________________________

3- Reescreva as palavras abaixo, conforme a regra a seguir: “Quando a segunda palavra começar com 

“r” ou “s”, depois de prefixo terminado em vogal, retira-se o hífen e essas consoantes são 

duplicadas.”

ante-sala antessala

anti-rugas

anti-social

auto-retrato

extra-sensorial

supra-renal

contra-reforma

ultra-som



4. (TJ‐GO) Assinale a alternativa em que o hífen, conforme o novo Acordo, está sendo usado 

corretamente:

(A) Ela é muito mal‐educada.

(B) Ele tomou um belo ponta‐pé.

(C) Ele fez sua auto‐crítica ontem.

(D) Fui ao super‐mercado, mas não entrei.

(E) Os raios infra‐vermelhos ajudam em lesões.

5. (ITA) Segundo o novo Acordo, entre as palavras pão duro (avarento), copo de leite (planta) e pé de 

moleque (doce) o hífen é obrigatório:

(A) em nenhuma delas.

(B) na segunda palavra.

(C) na terceira palavra.

(D) em todas as palavras.

(E) na primeira e na segunda palavra.

6. (TJ‐DF) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego do hífen, respeitando‐se o novo acordo.

(A) O recém‐chegado veio de além‐mar.

(B) O vice‐reitor está em estado pós‐operatório.

(C) Era um sem‐vergonha, pois andava seminu.

(D) O semi‐analfabeto desenhou um semicírculo.

(E) O meia‐direita fez um gol de sem‐pulo na semifinal do campeonato.

_______________________________________________________________________________



Leia este trecho de “O Cortiço” de Aluísio Azevedo

– Vem pra cá... disse, um pouco rouco.

– Espera! espera! O café está quase pronto!

7- o trecho em evidência foi escrito em linguagem formal ou informal? 

8- Transcreva o trecho destacado, para uma linguagem culta. 

9- O trecho de “O Cortiço” representa que tipo de variação linguística? Assinale a resposta correta:

(A) variação regional (sotaque e regionalismo)

(B) variação social (gíria e jargão)

(C) variação histórica

(D) variação estilisica

10- Assinale a alternativa em que a frase assemelha-se com a variação do trecho de Aluísio de Azevedo.

(A) ”Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais e se um se esquecia de arear os dentes 

antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no couro.”

(B)”Minha mãe me deixou bem cedinho aqui, para passar o dia todinho com você”

(C)”Poxa! Feiz ocê madrugá? Coitado!”

(D)”Mano não passeia: dá um rolê.... “



Respostas:

1. B

2. bem-te-vi / guarda-chuva / água-de-coco / erva-doce

3. antessala / antirrugas / antissocial / autorretrato / extrassensorial / suprarrenal / contrarreforma / ultrassom

4. A

5. E

6. D

7. informal

8. Aproxime-se

9. A

10. C


