Tarefa 06 – Professora Lúcia
01. Copie a alternativa em que a separação silábica não obedece às normas do sistema ortográfico vigente,
corrija e justifique sua correção:
a) car-re-ga-dos;
b) es-tá-tuas;
c) cam- ba-ei-a;
d) es-pi-ra-is;
e) es-cal-da-vam.
02. Copie a alternativa em que há erro de divisão silábica.Corrija e justifique.
a) ist-mo, á-gua, pror-ro-gar, trans-a-tlân-ti-co, cai-ais;
b) pneu, nup-ci-al, bi-sa-vô, flu-iu, su-bo-fi-ci-al;
c) ne-crop-si-a, ru-a, sa-is, prai-a, cou-sa;
d) ap-to, de-sá-gua, jói-a, mne-mô-ni-ca, dor;
e) ad-li-ga-ção, sub-lin-gual, a-ven-tu-ra, sa-ir, ca-í-da.
03. A divisão silábica só não está correta em: ( justifique)
a) cor-rup-ção;
b) su-bli-nhar;
c) subs-cri-ção;
d) sé-rie;
e) a-ve-ri-gueis.
04. Assinale a única opção em que há, um vocábulo cuja separação silábica não está correta. Corrija e
justifique.
a) es-cor-re-gou / in-crí-veis;
b) in-fân-cia / cres-ci-a;
c) i-dei-a / lé-guas;
d) des-o-be-de-ceu / cons-tru-í-da;
e) vo-ou / sor-ri-em.
05. Copie as alternativas em que as palavras “Averiguou”, “desiguais” e “Feldspato” encontram-se
corretamente divididas em sílabas:a) A-ve-ri-guou, de-si-gu-ais, Fel-ds-pa-to;
b) A-ve-ri-gu-ou, de-sig-u-ais, Felds-pa-to;
c) A-ve-ri-gu-ou, des-igua-is, Felds-pa-to;
d) A-ve-ri-guou, de-si-guais, Feds-pa-to;
e) A-ve-ri-guou, des-igu-ais, Fel-dsp-a-to
06. Proceda da mesma forma em relação às palavras “subscrever”, “substantivo” e “Amnésia”.
a) su-bs-cre-ver, subs-tan-ti-vo, A-mné-si-a;
b) subs-cre-ver, subs-tan-ti-vo, Am-né-sia;
c) su-bs-cre-ver, su-bs-tan-ti-vo, A-m-né-si-a;
d) subs-cre-ver, subs-tan-ti-vo, Amné-si-a;
e) subs-cre-ver, subs-tan-ti-vo, A-mné-sia.
07. Na expressão “A icterícia nada tem a ver com hemodiálise ou disenteria” , as palavras grifadas
apresentam-se corretamente divididas em sílabas na alternativa: Coipie a alternativa.
a) i-cte-rí-cia, he-mo-di-á-li-se, di-sen-te-ria;
b) ic-te-rí-ci-a, he-mo-diá-li-se, dis-en-te-ria;
c) i-c-te-rí-cia, he-mo-di-á-li-se, di-sen-te-ria;
d) ic-te-rí-cia, he-mo-di-á-li-se, di-sen-te-ri-a;
e) ic-te-rí-cia, he-mo-di-á-li-se, di-sen-te-ria.
08. Em “Quaisquer pneumáticos arrebentam, quando expostos a tratamentos adversos”. As palavras
grifadas estão corretamente divididas, em: Copie a alternativa.
a) qua-is-quer, p-neu-má-ti-cos, ar-re-ben-tam;
b) quais-quer, pneu-má-ti-cos, ar-re-ben-tam;
c) quais-quer, p-neu-má-ti-cos, arre-ben-tam;
d) qua-is-quer, p-neu-má-ti-cos, ar-re-ben-tam
e) quai-squer, pneu-má-ti-cos, ar-re-ben-tam.
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09. Em “o boato da reestruturação da monarquia no país, reeditou a lembrança dos grandes saraus
imperiais”, assinale a alternativa em que os termos grifados estão corretamente separados:
a) boa-to, re-es-tru-tu-ra-ção, ree-di-tou;
b) bo-a-to, re-es-tru-tu-ra-ção, re-e-di-tou;
c) bo-ato, rees-tru-tu-ra-ção, re-e-di-tou;
d) bo-a-to, rees-tru-tu-ra-ção, re-e-di-tou;
e) boa-to, re-es-tru-tu-ra-ção, ree-di-tou.
10. Copie a alternativa e em que não houve erro na separação de sílabas. Corrija as demais palavras e
justifique.
a) in-a-pto, trans-se-pto, des-or-dem;
b) né-ctar, fia-do, cri-an-ça;
c) des-u-nhar, ad-je-ti-va, ve-e-men-ci-a;
d) gi-ras-sóis, mag-nó-lia, a-dá-lia;
e) ins-cien-te, ân-sia, né-scio..
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