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SEGUE 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA 21 
09/08/2021 A 13/08/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 9º ANO 

PROFESSOR(A): MÔNICA SANTOS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2AULAS 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 16/08/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ORTOGRAFIA (REVISÃO) 

HABILIDADE(S): (EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, 
regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.  

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: COMPUTADOR, CELULAR OU TABLET COM ACESSO À INTERNET; CADERNO; CANETA, LÁPIS E BORRACHA. 

ORIENTAÇÕES: COPIE OS ENUNCIADOS (OU IMPRIMA) E RESPONDA NO CADERNO; ENVIE FOTO DA TAREFA CONCLUÍDA PARA A 

PROFESSORA (CASO RETIRE A ATIVIDADE NA ESCOLA, ENTREGUE-A NO MESMO LOCAL). 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Terça-feira das 13h às 14h40. 

1.  Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas: 

a) quiseram, essência, impecílio 

b) pretencioso, aspectos, sossego 

c) assessores, exceção, incansável 

d) excessivo, expontâneo, obseção 

e) obsecado, reinvidicação, repercussão 

2. A alternativa cujas palavras se escrevem respectivamente com -são e -ção, como "expansão" e 

"sensação", é: 

a) inven..... / coer..... 

b) absten..... / asser..... 

c) dimen..... / conver..... 

d) disten..... / inser..... 

e) preten..... / conver.. 

3. Só não se completa com z: 

a) repre(   )ar 

b) pra(    )o 

c) bali(  )a 



d) anali(   )ado 

e) despre(   )ar 

4. Completam-se com g os vocábulos abaixo, menos: 

a) here(    )e 

b) an(  )élico 

c) fuli(   )em 

d) berin(   )ela 

e) ti(   )ela 

5.  Assinale a opção em que todas as palavras se completam adequadamente com a letra entre 

parênteses: 

a) en.....aguar / pi.....e / mi.....to (x) 

b) exce.....ão / Suí.....a / ma.....arico (ç) 

c) mon.....e / su.....estão / re.....eitar (g) 

d) búss.....la / eng.....lir / ch.....visco (u) 

e) .....mpecilho / pr.....vilégio / s.....lvícola (i) 


