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1. Use somente caneta de tinta preta. Respostas a lápis não serão corrigidas. 
2. Utilize letra legível evitando rasuras. Elas poderão implicar em anulação da resposta. 
3. Não use líquidos corretivos (rasura). 
4. Não empreste nem solicite material de prova (caneta, lápis, borracha, régua, etc.). 
5. Não risque, rabisque, desenhe ou deixe recadinhos na prova (rasura). 
6. Peso dos itens: 0,2. A última questão da prova vale: 0,3. – Total: 3,5 
7. Preencha com cuidado e com capricho as respostas. 
8. Dê respostas completas.   Boa Prova!!! 

 
 

Questão-01 
 
a)  

Mai – o – ri – a 
 
ai – Ditongo oral decrescente 
io – Hiato  
ia – Hiato  
 

b) S 
 
Pro – va – vel – men – te 
 
Pro – Átona 
Va – Subtônica  
Vel – Átona 
Men – Tônica  
Te – Átona 
 

c) C 
Distribuição – ui (ditongo oral crescente) / ão (ditongo nasal decrescente) 
Estrangeira – ei (ditongo oral decrescente) 
Muito – ui (ditongo nasal decrescente) 

 

Questão-02 
 

a) Geográfico, político, obstáculo. 
b) Constituída – país – instruídos  

 
 

Questão-03 
 

a) É e lê 
b) Língua – Paroxítona terminada em ditongo. 

Está – Oxítona terminada em “a”. 
 

 

Questão-04 
 

a)  
Guincharam – 10 Letras / 7 fonemas 
Qualquer – 08 Letras / 7 fonemas 
 

Ensino Médio 
Avaliação Subjetiva 

2º Bimestre 
 

Conteúdos estudados no bimestre: fonologia, ortografia, acentuação gráfica. 

GRAMÁTICA 

1ª Série 

26/5/2011 



 
AVALIAÇÃO SUBJETIVA DE GRAMÁTICA :: 1ª SÉRIE :: ENSINO MÉDIO 

b)  
 
Gu – Dígrafo 
in – Dígrafo 
ch – Dígrafo 
am – Dígrafo 
aw – Ditongo nasal decrescente 
 

c)  
Tranquilamente – 14 Letras / 12 fonemas 
Polenguinho – 11 Letras / 8 fonemas 

 
 

 

Questão-05 
 
Complete com as letras que trarão a correção ortográfica para cada palavra. (Qualquer rasura ou ilegibilidade anulará a res-
posta). 
 
a) Quiser – Pesquisar – Traseira – Coalizão 
b) Canjica – Megera – Lambujem – Manjedoura 
c) Repreensão – Concessão – Compressão – Detenção 
d) Encharcar – Xícara – Taxa – Pichar 

 
 

 

Questão-06 
 
 

a)   separado com acento 
junto sem acento (pois) 
separado sem acento (pelas quais) 
junto com acento 

 
b)   separado sem acento (razão) 

junto sem acento (pois) 
junto sem acento (como) 
separado sem acento (pela qual) 

 
 

Questão-07 
 

a)  
Discriminação 
Descriminação 
“A sua legalização” 
 


