
 
 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

ORTOGRAFIA (PONTOS E LETRAS) 

Revisando o uso do prefixo PRÉ 

 Nos casos em que o prefixo “pré” se demarca como tônico, ou seja, quando possui autonomia fonética, o 

uso do hífen se faz presente. Dessa forma, vale afirmar que se torna notório o acento gráfico.   

 Nas circunstâncias em que o prefixo “pré” se apresenta como átono, isto é, sem autonomia fonética – razão 

pela qual se torna evidente o fato de ele se apoiar na sílaba seguinte, não aparece acompanhado do hífen, não 

recebendo, portanto, acento gráfico.  

 

1)Reescreva corretamente as palavras abaixo, observando as orientações do uso do prefixo PRÉ. 

 

a) precientífico  

b) preanunciar  

c) preclassicismo  

d) preconcebido  

e) prearquétipo  

f) preconceito  

g) preaquecer  

h) prerevisado  

i) preartigo  

j) predefinido  

k) preconceituoso  

l) predatado  

 

2)Use a forma adequada: MAL ou MAU 

01. Como você canta ____________. 

02. Não dê____________ conselho a ninguém. 

03. Hoje todos estão ___________humorados. 

04. Ele não é_____________ político. 

05. O vício é um grande _____________. 

06. ______________ chegamos e tivemos de sair. 

07. Você agiu muito__________ por não repreender aquele __________elemento. 

08. Tenha a certeza absoluta de que não lhe quero___________. 

09. Agora é ___________momento para se comprar dólar. 

10. Aquele povoado foi atacado por um _____________terrível. 

11.O vereador foi____recebido pela população. 

12.Ficamos preocupados até passei ____ quando ouvi a notícia. 

13. Patrícia está com um ____ incurável . 

14. O balconista era um homem muito ____- humorado. 

15. ____ saímos de casa nos deparamos com um assaltante. 

16. Antônio fala ____ o Português. 

17. Não seja pessimista, nem todo político tem ____ caráter. 
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18.  As forças do bem e do ____ vivem em eterno combate. 

19. Sonia não sabe o ____ que me fez. 

20. O _______está sempre à nossa volta, por isso precisamos vigiar. 

21. Cristiano estava tão  bravo que ____ falou comigo. 

22. Não creio que Jeferson seja um ____ sujeito. 

23. ____ entrou no consultório, João foi tranquilizado pelo médico. 

24. A luta contra o ____ humor é preciso nesse recinto. 

25. A seleção brasileira jogou____ essa partida. 

26. O ____  de Peterson é que ele não toma uma atitude digna. 

27. ____ Ketlin chegou, Peter saiu. 

28. Pedro é um homem muito ____. 

29. Daniel comportou-se____durante a reunião. 

30. Camila sofreu um ____ súbito. 

31. Procure evitar o ____ humor, Marcio. 

32.A população sofre de um ____que não tem cura, a inflação. 

33. Julia ____ compreendia o que estava acontecendo naquele dia. 

34. Aquele era um ____momento para uma conversa tão formal. 

35. Carlos não era um ____ profissional. 

36. Kelvin sempre foi um homem ______. Tinha péssimas condutas. 

37. Acordei passando muito____ hoje. 

38. David se tornou um ____ exemplo para os colegas. 

39. Essa é  uma questão ____ resolvida. 

40.  Nunca devemos desejar o ____ do próximo. 

41. Carlos jamais entenderão ____ que nos causou a todos. 

42. A loja da Maria possuía um ______administrador. 

 

3) Complete as palavras usando E ou I nos espaços: 

a)   ABENÇO__ 

b)   POSSU__ 

c)   CONTINU__ 

d)   CONTRIBU__ 

e)   PONTU__ 

f)    SUM__ 

g)   ANT__AÉREO 

h)   ANT__VÉSPERA 

i)     ANT__BIÓTICO 

j)    ANT__DELUVIANO 

k)   CÃ__BRA 

l)     MALCR___ADO 

m) PR__VILÉGIO 

n)   DO__ 

o)   PERDO__ 

p)   VAD__AR 

q)   RETRIBU__ 

r)    B__SOURO 

s)   CAQU__ 

 

4) Marque a alternativa correta,  

de acordo com o uso de E e I. 

a)   femenino, sequer, periquito 

b)   impecilho, mimeógrafo, digladiar 

c)   intimorato, discrição privilégio 

d)   penico, despêndio , selvícola 

 

5) Em qual alternativa AMBAS as palavras  

estão grafadas de forma INCORRETA? 

a) cadiado, creolina 

b) desperdiçar, distilar 

c) penicilina, previlégio 

d) orquídea, previlégio 

e) lacrimogênio, incinerar 

6) Complete com O ou U, levando-se em conta  

as devidas condições de uso dessas: 

 

a) ab___lir, cam__ndongo, cinq__enta. 

b) eng__lir, m___ela, m___squito, t___alete. 

c) jab___ti, mandíb___la, b___eiro. 

d) jab___ticaba, z___ar, íng___a, jab__ti. 

e) amênd___a, amont___ar,  b__ate, g___ela. 

 
 


