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Lista 04 

 
01. (G1 - ifsul 2019) Analise as afirmativas em relação ao emprego da norma culta da língua e preencha 

a sentença como Verdadeira (V) ou Falsa (F). 
(     ) O verbo ter em “As empresas 3têm políticas para realizarem determinadas metas “ foi grafado 
com acento por estar conjugado na terceira pessoa do plural, assim diferenciando-se da forma 
singular.  
(     ) Para atender ao acordo ortográfico vigente, a palavra extra-institucionais  deve ser grafada 
sem o uso do hífen.  
(     ) O substantivo dúvida é acentuado para diferenciar-se do verbo duvidar, conjugado na terceira 
pessoa do singular do presente do indicativo. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é   
a) V – V – F.     
b) V – V – F.     
c) F – V – V.     
d) V – F – V.     

 
A HUMILDADE DE SÃO JOSÉ 

 
São José é o símbolo da humildade. Ele sabia que não era o pai da Criança e cuidava da virgem 

grávida como se ele a tivesse germinado. São José é a bondade humana. É o auto-apagamento no 
grande momento histórico. Ele é o que vela pela humanidade. 

 

LISPECTOR, C. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 479   
 
02. (G1 - ifpe 2017) Analise as afirmações a seguir conforme o Novo Acordo Ortográfico. 

I. A palavra “símbolo” já não possui o acento agudo presente no texto. 
II. A expressão “pai da Criança” atualmente deve ser grafada com hífen. 
III. O termo “histórico” manteve sua grafia anterior ao referido acordo. 
IV. A palavra “auto-apagamento” já não possui o hífen presente no texto. 
V. O vocábulo “que” do último enunciado atualmente recebe acento circunflexo. 
 

Está(ão) CORRETA(S) apenas a(s) afirmação(ões)  
a) II e V.         b) III e V.        c) IV.    
d) I e II.          e) III e IV.     

 
03. (Insper 2012)   
 

 
 
Na imagem acima, o cartunista brinca com a reforma ortográfica. Com relação ao emprego do 
hífen, todas as palavras estão de acordo com as novas regras, exceto  
a) mega-empresa.    b) autorretrato.    c) autoajuda. 
d) micro-ondas.     e) anti-inflamatório. 

 
04. (G1 1996)  Assinalar a alternativa que apresenta pelo menos um erro de acentuação gráfica.  

a) hífen; refém, item, álibi;    b) ínterim; ninguém; xerox; dólar; 
c) rúbrica; jovem; mister; recém;   d) caráter; Tatuí; balaústre; itens; 
e) pudico; rainha; austero; sutil. 


