Tarefa 10 – Professora Lúcia
01. Complete as palavras usando s ou z nos espaços:
a) france__a
b) holande__a
c) japone__a
d) marque__a
e) prince__a
f) rapide__
g) leve__a
h) nitide__
i) canali__ar
j) traumati__ar
k) padroni__ar
l) pou__ada
m) coi__a
n) au__ência
o) sou__a
p) qui__esse
q) pu__emos
r) pobre__a
s) democrati__ar
02. Complete as palavras usando g ou j nos espaços:
a) can__ica
b) lo__ista
c) cere__eira
d) gor__eta
e) via__ar
f) via__em
g) are__ar
h) enferru__ar
i) cora__em
j) estia__em
k) verti__em
l) fuli__em
m) ferru__em
n) penu__em
o) __iló
p) berin__ela
q) acara__é
r) __eca
s) __erimum
t) adá__io
u) privilé__io
v) vestí__io
03. Complete as palavras usando x ou ch nos espaços:
a) fai__a
b) trou__a
c) encai__ado
d) dei__ar
e) en__oval
f) en__otar
g) en__aguar
h) en__er
i) en__ente
j) en__arcar
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k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

me__ico
me__icano
me__er
me__erica
me__a
deslei__o
fle__a
ma__ucado
fa__ina

04. Complete as palavras usando ss, ç ou s nos espaços:
a) deten__ão
b) conten__ão
c) absten__ão
d)p rogre__ão
e) transgre__ão
f) regre__ão
g) expre__ão
h) repre__ão
i) supre__ão
j) preten__ão
k) ascen__ão
l) compreen__ão
m) mi__anga
n) a__afrão
o) opre__ão
p) expul__ão
q) pa__oca
r) apreen__ão
s) mu__ulmano
05. 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__
06. Complete os espaços com a consoante h, se necessário:
a) __erva
b) __ábito
c)__onesto
d)
__inverno
e) __andorinha
f) __iato
g) __aver
h) ___abitação
i) ___ontem
j) ___úmido
k) ___iate
l) ___ombro
m) __élice
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n)
o)
p)
q)
r)
s)

__érnia
___omologar
___ulha
__umor
___omenagem
des__umano

07. Complete os espaços das frases com: por que, por quê, porque ou porquê:
a)_ _______ele sumiu da aula mais cedo?
b) Não fui à festa________choveu.
c) Eles estão revoltados, ______________?
d) Quero saber o___________ do seu medo?
e) Ele não procurou,________?
f) Ninguém explicou o ________ de sua desistência.
g) Desejo saber _________não compareceu à aula?
h) ___________é sonhador o jovem cultiva ideias.
i) A criança adoeceu________brincou na água quente.
j) __________você não tirou os pães do forno logo?
k) O pedreiro não terminou de colocar a cerâmica da casa, _________?
l) O_________da minha insônia é a preocupação com as contas atrasadas.
m) Vamos sair mais cedo da aula hoje________o professor faltou.
08. Complete os espaços usando mas ou mais nos espaços:
a) Os alunos queriam ______aula de matemática.
b) Enquanto______, melhor.
c) Comprei um carro, ______não sei dirigir.
d) Você tirou 10 na prova, ______ainda foi reprovado.
e) A moça é ________bonita quando gosta de estudar.
f) Esta mulher sempre gasta _______dinheiro com unhas e cabelos do que com as despesas da casa.
g) Meu sítio é muito bom, ______eu não moro lá por causa dos bandidos.
h) A mãe deu______ lapada no menino do que na menina
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