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Simulado de Português – Erros Ortográficos 
(FCC/Câmara Legislativa do Distrito Federal/2018/ADAPTADA) 

01) Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto: 
Com a vinda da família real portuguesa, o processo de independência, o crescimento da economia cafeeira e a 
ampliação das cidades, as mulheres adiquiriam maior vizibilidade. 

Comentário: 
 
Com a vinda da família real portuguesa, o processo de independência, o crescimento da economia cafeeira e a 
ampliação das cidades, as mulheres adiquiriam (adquiriam) maior vizibilidade (visibilidade). 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/INFRAERO/2011) 
02) Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto: 
Minimizar eventuais lacunas de competências significa orientar e estimular os profissionais a eliminar as 
discrepânsias entre o que eles são capazes de fazer e o que a organização espera que eles façam. 

Comentário: 
 
Minimizar eventuais lacunas de competências significa orientar e estimular os profissionais a eliminar as 
discrepânsias (discrepâncias) entre o que eles são capazes de fazer e o que a organização espera que eles façam. 
 
Gabarito: Errado. 

(IESES/CRA-SC/2017) 
03) A palavra “conscientizar” foi corretamente escrita “sc”. Da mesma forma que todas as palavras: 
Acréscimo; miscível; rescisão. 

Comentário: 
 
Acréscimo: Correto 
 
Miscível: Correto 
 
Rescisão: Correto 
 
Gabarito: Correto. 

(FCC/MPE-SE/2013/ADAPTADA) 
04) Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto: 
Os encarregados nos eventos beneficientes encaminhavam seus pedidos de verba à chefia. 

Comentário: 
 
Os encarregados nos eventos beneficientes (beneficentes) encaminhavam seus pedidos de verba à chefia. 
 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/FUB/2013) 
05) Julgue os fragmentos de texto apresentados nos seguintes itens com relação à grafia das palavras. 
Sob uma equivocada intensão de se evitar constrangimentos de alunos, opta-se por não distinguir o certo do errado, 
em não apontar falhas e aceitar resultados mediocres. 

Comentário: 
 
Sob uma equivocada intensão (intenção) de se evitar constrangimentos de alunos, opta-se por não distinguir o 
certo do errado, em não apontar falhas e aceitar resultados mediocres (medíocres). 
 

Intensão Intenção 

Ato de elevar a tensão Algo planejado, armado. 

Ex: José intensificou nos estudos. Ex: José tinha a intenção de beijar Maria. 

 
me-dí-o-cres: Toda proparoxítona é acentuada. 
 
Gabarito: Errado. 

(FCC/TRT - 16ª REGIÃO (MA)/2014/ADAPTADA) 
06) Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto: 
Acometido de forte disenteria, de que a palidez era sinal inequívoco, viu-se na iminência de ser internado, o que o 
impediu de comparecer ao julgamento como a testemunha mais importante da defesa. 

Comentário: 
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Forma Correta Forma Errada 

Disenteria Desinteria 

Palidez Palides 

Empecilhos Impecilhos 

Espontâneo Expontâneo 

 

Eminente Iminente 

Excelência, Ilustre, Superior. Prestes a acontecer. 

Ex: José é eminente no assunto. Ex: O risco da queda da barragem é iminente. 

 
Gabarito: Correto. 

(FGV/DPE-RJ/2019) 
07) A grafia do termo destacado está equivocada em: 
Trata-se de pessoa “mal-educada”. 

Comentário: 
 

Uso do Hífen 

Mal Educado (Sem Hífen) Mal-Educado (Com Hífen) 

Utilizado quando a frase apresenta voz passiva. O “mal” é considerado um adjetivo.  

Nesse caso “Mal” é advérbio; 
Indica uma pessoa sem educação, ignorante ou 
grosseira; 

 
Dica: Substitua “mal-educado” por “grosseiro”. 
 
 
Trata-se de pessoa mal-educada. 
                                   (grosseira) 
  
Gabarito: Errado. 

(FCM/Prefeitura de Caranaíba - MG/2019) 
08) Auto-escola possui hífen por se tratar de uma palavra composta que mantém a noção da composição. 

Comentário: 
 

Prefixação: Consoantes e Vogais Diferentes – Não Há Hífen 

Ex: Infraestrutura, Extraoficial, agroindustrial, autoescola, autoajuda, semiaberto, semiárido. 
 
Ex: Hipermercado, Interbactéria, Supermãe, Internacional. 

 
Gabarito: Errado. 

(CESPE/SEDU-ES/2010) 
09) A respeito de aspectos de grafia e de pontuação do texto acima, julgue o item seguinte. 
A palavra “sócia-diretora” (l.9) também estaria corretamente grafada da seguinte forma: sociodiretora. 

Comentário: 
 

Compostos Homogêneos – Há Hífen 

Palavras compostas por elementos repetidos (Dois Adjetivos, Dois verbos, Dois substantivos). 
 
Ex: Sócio-gerente; Sócia-diretora; Técnico-Científico; Decreto-lei; Amor-perfeito; Mestre-sala; Político-
Ambiental. 

 
Gabarito: Errado. 

(FGV/SEDUC-AM/2014) 
10) O emprego do hífen, segundo as regras do mais recente Acordo Ortográfico, está incorreto em: 
Vamos comprar um “anti-inflamatório” porque ela está “superresfriada”. 

Comentário: 
 

Prefixos com Consoantes e Vogais Iguais – Há Hífen 

Ex: Micro-ondas, Contra-ataque, Anti-inflamatório, micro-ônibus, arqui-inimigo. 
 
Ex: Inter-resistência, Sub-banco, inter-racial, super-romântico.  
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Anti-inflamatório: uso do hífen correto.  
 

Prefixos Hiper-, Inter-, Super- + R ou H – Há Hífen 

Ex: hiper-racional, inter-racial, super-revisão, super-homem. 

 
Forma Correta: Super-resfriada. 
 
Gabarito: Correto. 
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