GABARITO – EXERCÍCIOS PÁG. 184 - 189
Série: 8º Ano

ASA SUL / ÁGUAS CLARAS

Professora Lorna
1. Nas alternativas que seguem escreva C (certo) ou E (errado) ao lado das palavras.
a) hífens
b) refens
c) itens
d) vôo
e) látex
f) jiboia
g) rubrica
h) pára (verbo)
i) pôr (verbo)
j) Piauí
k) ele detém
l) degrau
m) bóia
n) pudico
o) heroico
p) baú
q) caíndo
r) leem
s) táxi
t) mói
u) heróico
v) herói

2. Assinale a alternativa em que ocorre erro na acentuação gráfica da forma verbal
acompanhada de pronome.
a) ferí-la
b) estudá-la
c) compô-la
d) vemdê-la
e) retribuí-la

3. Acentue, se necessário, as palavras:
a) ingles
b) energico
c) publico
d) veus
e) Belem
f) rainha
g) feiura
h) tranqüilo

i) veem
j) pajens

4. Coloque o acento gráfico nas formas verbais, quando necessário, pois os acentos foram
omitidos.
a) "Quem ve cara não ve coração".
b) "Quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lugar lhe vem"
c) "O homem que le vale mais
d) "Quem tem boca vai a Roma
e) "Depois da tempestade, vem bonança "
f) "Há males que vem para bem.
g) "Ela para trabalhar...

5. Acentue as formas verbais, se necessário:
a) Zagalo mantem o mesmo time para o jogo de domingo.
b) Polícia intervem na greve dos metalúrgicos.
c) Aposentados mantem a esperança no reajuste.
d) Policiais detem três suspeitos de assalto a banco.
e) O professor detem alunos agressivos.

6. Acentue o i e o u quando for necessário, justificando a presença ou ausência do sinal gráfico:
Campainha ______________________________________________
Atrair __________________________________________________
Raiz ___________________________________________________
Bau ___________________________________________________
Balaustre________________________________________________
Ruim ___________________________________________________
Faisca__________________________________________________

7. Coloque o acento gráfico onde for necessário:
a) Poucos detem o poder.
b) As pessoas leem os jornais, releem algumas notícias e não se sentem seguras em
relação ao quadro político atual.
c) Eles vem. Voce não vem?
d) Ele ve tudo. Voces veem tambem?

8. Use o acento agudo ou circunflexo se necessário nestas palavras:
leem – cre – para (verbo) – para (preposição) –enxague – genio – abobora – pasteis.

