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ORTOGRAFIA  
1. ADJETIVO             PALAVRA DERIVADA 

                                            -EZA 

real           realeza 

avaro                         avareza 

lindo                          lindeza 

cruel                          crueza 

nobre                         nobreza 

incerto                       incerteza 

vil                              vileza 

áspero                        aspereza 

pobre                         pobreza 

 

2. PALAVRA                 PALAVRA DERIVADA 

                 PRIMITIVA                   COM   -ESA 

                  COM  S 

Burguês                    burguesa 

Francês                     francesa 

Camponês                camponesa 

Inglês                       inglesa 

Finês  (habitante)     finlandesa 

Pequinês (hab)         pequinesa 

 

3. SUBSTANTIVO COM   –S OU   –ESA 

Consulesa (de Cônsul) 

Duquesa (de Duque) 

Tigresa 

 Mesa / mesário 

Surpresa 

Empresa /  empresário 

Presa (dente) 

4. NOMES PÁTRIOS – terminação em ês 

Português 

Francês 

Japonês, etc. 

  

5. SUBSTANTIVO               ADJETIVO -EZ 

                                                  

surdo                                   surdez 

viúvo                                   viuvez 

altivo                                   altivez 

tóxico                                  toxidez 

decrépito                             decrepidez 

inválido                               invalidez 

embriagado                         embriaguez 

ácido                                   acidez 
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sensato                                sensatez 

escasso                               escassez 

mórbido                              morbidez 

 

 

 

6. SUBSTANTIVOS     -      terminações –ês 

cortês 

burguês  

camponês 

montanhês 

montês 

 

7.  –AZ / - OZ   -  geralmente  empregado 

 na formação de adjetivos 

 

andaz                                 feroz 

voraz                                  veloz 

perspicaz                           falaz 

capaz 

 

 

8. -IZAR  - empregado na formação de  

        verbos a partir de substantivos 

 

real                          realizar 

harmonia                 harmonizar 

simpático                simpatizar 

concreto                 concretizar 

ameno                     amenizar 

ideal                        idealizar 

eterno                      eternizar 

símbolo                   simbolizar 

útil                          utilizar 

 

9. Quando a palavra primitiva apresenta S,  

acrescenta-se apenas ar  para formar verbos 

 

Bis                          bisar 

Aviso                      avisar 

Preciso                    precisar 

Pesquisa                  pesquisar 

Paralisia                  paralisar 

Análise                   analisar 

Alisa                       alisar   
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10. SUBSTANTIVOS              VERBO 

            -ISMO                          -IZAR 

 

batismo                                   batizar 

catequismo                             catequizar       

paganismo                              paganizar 

organismo                              organizar 

comunismo                             comunizar 

 

11. ADJETIVOS                            VERBO 

           -VEL                                -BILIZAR 

 

sensível                                  sensibilizar 

notável                                   notabilizar 

estável                                    estabilizar 

 

12. ADJETIVO                             VERBO 

          -TICO                                - TIZAR 

 

profético                                 profetizar 

dogmático                              dogmatizar 

sintético                                 sintetizar 

 

13. Preste atenção aos modelos: 

 

verbo no infinitivo               verbo flexionado 

 

esvaziar                                esvaziamos 

fazer                                     fazia 

avisar                                    avisei 

querer                                   quis, quisera 

 

14. Adjetivos terminados em OSO/OSA 

 

formoso 

gulosa 

 

 

Ç, C, SS 

 
1. Verbos derivados de conter, reter,  

manter , abster         Ç ou C 

 

Conter             contenção – contencioso 

Reter               retenção 

Manter            manutenção 

Abster             abstenção 

Obter               obtenção 



Professora Ana Rita (21)99321-0173 www.literaturaeredacao.com 

contato@literaturaeredacao.com 
 

 

2. Verbos terminados em  petir    -   Ç 

 

Competir          competição 

Repetir              repetição 

 

3. MITIR             -        SS 

 

Admitir             admissão 

Demitir             demissão  

Transmitir         transmissão, transmissivo 

Emitir                emissão, emissor, emissário 

Remitir (perdoar)      remissão 

 

OBS.: remissível: que remete para outro ponto. 

 

4. PRIMIR             -             SS 

 

comprimir            compressa, compressão, compressor 

imprimir             impressor, impresso, impressionismo 

reprimir            repressão, repressor, repressivo 

exprimir                  expressão 

deprimir                  depressão 

 

5. METER              -             SS 

 

remeter                     remessa 

prometer                  promessa 

comprometer           compromisso 

 

6. VERTER           -             RS 

 

converter                conversão, conversível, converso  

inverter                  inversão 

reverter                  reversão 

 

7. Verbos que apresentam  ND        -          NS 

 

compreender         compreensão 

repreender             repreensão, compreensível 

apreender              apreensão, apreensivo 

expandir                expansão, expansivo 

ascender                ascensão, ascensorista 

estender                 extensão, extensivo, extenso 
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8. Verbo terminado em PELIR        -            PULS 

 

impelir                  impulso, impulsivo, impulsão 

expelir                  expulsão, expulso 

compelir               compulsão, compulsivo 

repelir                  repulso, repulsivo 

 

9.        CORRER               -            CURS 

 

concorrer             concurso 

recorrer                recurso 

percorrer              percurso 

incorrer               incurso, incursão 

discorrer             discurso 

decorrer              decurso 

 

10.      GREDIR             -             GRESS 

 

transgredir          transgressão 

regredir               regressão 

agredir                agressão 

progredir            progressão 

 

11.       CUTIR            -             CUSS 

 

repercutir           repercussão 

discutir              discussão 

 

12.      MERGIR        -           MERS 

 

imergir               imersão, imerso 

emergir              emersão 

submergir          submerso 

 

13.    TORCER        -            Ç    OU C 

 

torcer                torção 

torcida              torcedor 

contorcer          contorção, contorcionista, distorção 

                         retorcer, retorcida 

Obs.: retorsão/ extorsão 
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USA-SE  Ç    ANTES     DE    A, O  e   U 
 

Açu                                       Moçoró 

À beça                                   maçarico 

Almoço                                 maciço 

Assunção                              terçol 

Cansaço                               camurça 

Cessação                             mormaço 

Dança                                 trança 

Suíça                                   muçulmano 

Ressurreição                       presunção 

Açucena                              ruço         

Joça                                   seção 

Pança                                  caçula 

Exceção                             dentuça 

Iguaçu                               aguçar 

Soçobrar                            cabaça 

Araçá                                 troço 

 

 

COGNATOS 
 

1. DE    S: 

 

gás                    gasômetro, gasolina 

país                   paisinho 

francês             francesinho 

pires                 piresinho 

casa                  casebre, casinhola, etc. 

 

2. DE     Z: 

 

pão                pãozinho 

alemã            alemãzinha 

café               cafezal, cafezinho 

bom               bonzão 

chuchu           chuchuzinho 

órgão             orgãozinho 

 

 

O TIL 
 

Permanece quando aparece Z ou MENTE. 

Desaparece com qualquer acréscimo que se faça. 

 

Dólmã           dolmãzinho 

Vã                 vãmente 
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Manhã          manhãzinha 

Maçã             maçaneta 

 

PLURAL HAVENDO Z 
 

1. corações         coraçõe + zinhos = coraçõezinhos 

    flor                 flor + zinha         =  florzinha 

    flores              flore + zinhas      = florezinhas 

 

USO DO X, CH, S 
 

1. EX + VOGAL         -            SOM  DE    Z 

exacerbar (irritar-se)                exército 

exagero                                    exercer (desempenhar) 

exaltação                                  exéquias  

exame                                      exibir 

exarar (lavrar)                          exigência 

exasperar                                  exílio 

exaustão                                   exímio 

exemplo                                   êxito 

executar                                   exonerar (demitir) 

exorbitar                                  exótico 

exultação                                 exumação 

Exceções: esôfago, esoterismo. 

 

2. ENX             -            SOM   DE     CH 

 

enxada                                      enxofre 

enxaguar                                   enxotar 

enxame                                     enxoval 

enxaqueca                                 enxugar 

enxadrezar                                enxurrada 

enxaropar                                  enxuto 

enxerto                                       

Exceções:  

Enchafurdar (atolar-se)             enchova 

Encharcar                                  enchoçar (encurralar) 

Encher                                       enchouriçar 

Enchiqueirar                              enchente 

Enchocalhar                               enchumaçar ( estofar) 

 

3. Geralmente empregamos X  depois de ditongo: 

 

Baixo                               caixola 

Caixa                               caixote 

Deixar                              baixeza 

Trouxe                             baixela 
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Faixa                                baixada 

Trouxa                             peixe 

Ameixa                            queixa 

Seixo                               paixão 

Caixão                             frouxo 

 

4. Palavras com X: 

 

Bexiga                     coxilha 

Coxo (manco)         engraxar 

Convexo                  prolixo 

Sintaxe                    êxtase              xícara 

Caxumba                faxina               texto 

Maxixe                   muxoxo            pretexto 

Paxá                        praxe                fluxo   

Xale                        axila                 xarope 

Reflexão                 explícito           extensão 

Expoente                excitante           expediente  

Xangai                    genuflexão        taxa 

Fixidez                   Xavante             xereta 

Xingar                    asfixia                nexo 

 

5. Vejamos algumas palavras com s: 

 

Brasa                querosene        misto 

Asa                  usina                revés  

Agasalho          fusível             através 

Anis                 salsicha           visar 

Arrasar            atrás                 paraíso 

Manganês         rês                  alisar (v) 

Besouro           coser               gás 

Extravasar        guisado          obus       siso 

 

6. Possíveis dúvidas com ES  inicial: 

 

Esbanjar             esmagar                estrangular 

Esplêndido        esganar                  estirpe 

Espontâneo        estratégia              estirar 

Esterco              estripar                 esvaziar 

Estorvo             estúpido                estouro 

Estorno             escocês                 estêncil 

Espremer          escombro              esgarçar 

Esvair               escorchante ( descascar) 

Estrito              estupro                   estender 

Estrutura          estrume 

 

 

 

7. Possíveis dúvidas com Z: 
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Balizar             tez                     desprezar 

Alizar (subs)    azar                   folgazão           

Deslizar           aziago                indenizar 

Agonizar        prazerosamente  jazida 

Algazarra        azia                   aprazível  

Lambuzar       foz                     proeza 

Vazar              fuzil                  cozinhar            

Revezar     giz      prezar          xadrez 

 

USO DO  J/G 
 

1. Cognatos de uma palavra com   J  

 

laranja                 laranjada 

igreja                   igrejinha 

laje                      lajedo, lajeado 

varejo                  varejista  

sarjar  (fazer incisões) 

sarjeta  

anjo  

tarja 

gorjeta 

sarjel   (tecido grosso de lã) 

granja  

canja 

queijo 

 

2. Havendo J  no infinitivo, permanece no verbo 

 

viajar – viajei, que eles viagem  

encorajar – encorajei, encorajem 

enferrujar – enferrujem 

 

 

3. Verbos no infinitivo em GER  e  GIR   -   o    G    

 transforma-se em   J   antes   de   O   e   A: 

 

ranger  -    ranja, ranjam 

exigir – exijo, exijais 

eleger – elejo, eleja, elejam 

surgir – surja, surjam 

 

4. SUFIXO   - AGEM  

passagem 

cromagem 

vadiagem 

camaradagem 
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estocagem 

folhagem 

estiagem 

 

5. USO DO   J: 

 

Cafajeste       jejuar         jibóia 

Jeisei             nojento      cerejeira 

Interjeição     projeto      sarjeta 

Injeção          jesuíta       gorjeta 

Rejeição        jirau          enrijecer        

Sujeira          granjear      lambujem 

Ultraje          anjinho      berinjela 

Majestade     ojeriza       gorjear 

Laje              traje           manjedoura 

Lisonjear      jenipapo     jerico 

Pajé              pajem 

 

6. USO    DO    G: 

 

angelical          gengibre        ferrugem 

gesso               tigela              egípcio 

rigidez             esfinge           monge        

magia              ogiva              gironda 

agiota               infringir         herege 

gípseo              magistral       bugiganga 

genuíno            vagem 

viagem  (substantivo) 

ferrugem(substantivo) 

coragem  (substantivo) 

 

7. Palavras com    E: 

 

antediluviano                   endividar 

arrepiar                            encarnação 

candeeiro                         rédea 

peão (pessoa)                   evasão 

confete                             emérito  

pexote                              insigne 

creolina                            paletó 

destilar                             emitir 

evocar                              quepe 

despender                        empecilho 

descortinar                       cumeeira 

periquito                          enformar 

descriminar  

 

 

8. Palavras com   I: 
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alumiar                                  lampião  

ansiar                                     discrição 

arriar                                      dilapidar 

crânio                                    escárnio 

prêmio                                   discriminar 

criatura                                  terebintina  

dentifrício                              iminente 

dignitário                               imolar 

digladiar                                imérito 

informar                                imerso 

inigualável                            frontispício 

privilégio                              silvícola 

requisito                                pião 

ilidir (refutar, rebater) 

inquisição 

 

9. Palavras com   O  : 

 

óbolo bússola 

mágoa bodega 

botequim cobiça 

comprimento engolir 

goela mocambo 

poleiro Sortir (abastecer) 

tribo zoada 

joalheiro Joanino 

joelho moleque 

Lobrigar (entrever) rouxinol 

 

10. Palavras com  U: 

 

bulir bueiro 

Cumprimento                         curtume 

cutia jabuti 

Juá rebuliço 

tábua Surtir (produzir) 

curtir curinga 

cúpula chuviscar 

burburinho jabuticaba 

juazeiro Juçara 

judiação Urtiga 

Uxoricídio  

 

 

EMPREGO DO HÍFEN 
 

1. 
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Ante 

Anti 

Circum 

Co 

Contra 

Extra 

Hiper 

Infra 

Intra 

Pós 

Pré 

Sobre 

Sub 

Super 

Supra 

Ultra 

 

 

 

 

a) Se o segundo elemento começa com h: 

Super-homem, semi-hospitalar, sub-humano. 

Exceção: 

 -des e in- (desumano, inábil, inumano) 

 

b) Vogais repetidas: 

Contra-almirante, supra-auricular, auto-observação, micro-ondas, infra-axilar. 

Exceção:  

Fica fora da regra o prefixo CO- 

Coordenação, coadministração, coparticipação, coprodutor. 

 

c) r-r 

hiper-realista, super-radical, inter-resistente. 

 

d) Pré-, pós-, pró- 

Pré-fabricado, pré-primário, pós-graduação, pós-moderno, pró-europeu, pró-reitor. 

 

e) Ex-, Vice-, Soto-, Sota-, Vizo- 

Ex-professor, ex-presidente, vice-presidente, sota-piloto, soto-mestre, viso-rei. 

 

f) Circum- ,pan-  + h, m ou n: 

Circum-navegação, circum-adjacente, circum-mediterrânea, pan-américa, pan-

helenismo, pan-mítico.  

 

g) Palavras formadas por sufixação, só usamos em um caso bastante raro.  

Observe os sufixos –açu, -guaçu, -mirim (de origem tupi-guarani): 

 

1) Quando o primeiro elemento acaba em vogal acentuada graficamente: 

Amoré-guaçu, anajá-mirim, andá-açu, Ceará-mirim, Itajaí-Açu. 
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2) Ou quando a pronúncia exige a separação gráfica dos dois elementos (capim-

açu). 

 

2. FALSOS PREFIXOS (elementos não autônomos de origem grega ou latina não 

utilizam hífen.  

 

Aero Neo Tele 

Agro Pan Pseudo 

Auto Macro  

Bio Micro  

Eletro Mini  

Geo Multi  

Hidro Pluri  

Inter Retro  

 

 

3.  Os prefixos relacionados a seguir não usam hífen: 

 

Agri Des Hetero Midi Termo 

Ambi Dis Hexa Mono Trans 

Anfi Ego Hipo Moto Tri 

Audio Endo Homo Neuro Uni 

Auri Epi In Odonto  

Bi Etno Isso Oni  

Cis Filo Justa Orto  

Cromo Fisio Mega Poli  

Crono Hemi Meta Quilo  

 

 

 

 

 

 

 

DIVISÃO SILÁBICA 

1. sai-a ,  cei-a, re-crei-o, a-poi-o  

No final da palavra, havendo vogal tônica, seguida de I  e de uma vogal átona, esta estará 

em outra sílaba. 

2. sa-iu,  ca-iu, ex-tra-iu, in-flu-iu 

Havendo vogal átona, seguida de I e U, o  iu forma sílaba.   

3. sa-í-a, ca-í-ram, re-tra-í-as 

O     I (vogal tônica) precedido e seguido de vogais átonas formará sílaba. 

4. fa-zi-a, que-ri-a, flu-tu-a, cul-tu-am, Ma-ri-a 

A vogal tônica I  ou  U 

 

Precedida de consoante e seguida de vogal átona: a vogal átona fica em outra sílaba.  

 

Exemplos : 

 



Professora Ana Rita (21)99321-0173 www.literaturaeredacao.com 

contato@literaturaeredacao.com 
 

a-ta-ú-de Du-e-lo mi-ú-do 

Cai-ais Fi-el Po-ei-ra 

Ca-í-eis Flu-iu Ra-i-nha 

Ca-ir Flu-ir Le-al 

Do-er Gra-ú-na vi-ví-eis 

Co-o-pe-rar Je-su-í-ta Ta-i-nha 

Cru-el Vo-ar a-po-te-o-se 

 

Não se separam ditongos crescentes e decrescentes: 

 

Ár-duo Ai-ro-so a-ni-mais 

Au-ro-ra a-ve-ri-gueis Ca-iu 

Cru-éis En-jei-tar Fo-ga-réu 

Fu-giu Gló-ria i-guais 

Eu-ro-pa Mui-to Fu-giu 

Fre-quen-tar Pa-ra-guai Gló-ria 

Já-mais Jói-as Quais 

Sá-bio Su-bor-nou Vá-rio 

Tê-nue Cá-rie Má-rio 

Má-goa Ré-gua Tê-nue 

Am-bí-buo   

 

Observações: 

1. gno-ma 

mne-mô-ni-ca 

 

2. ad-le-ga-ção 

DL   separam-se sempre, exceto quando for uma onomatopeia dlim. 

BL  e  BR  quando pronunciados separadamente separam-se. 

Exemplos: sub-lingual, sub-ro-gar. 

 

 

3. bis, cis, des, dis, trans  e  o X: 

 

separam-se quando a sílaba seguinte começa por consoante; mas, se principia por vogal, 

formam sílaba e separam-se do elemento prefixal. 

 

Exemplos: 

Bis-ne-to Cis-pla-ti-no 

Des-li-gar Dis-tra-ção 

Bi-sa-vô ci-san-di-no 

De-ses-pe-rar di-sen-té-ri-co 

Tran-sa-tlân-ti-co  

 

VOGAIS NASAIS 
(Ou dígrafos vocálicos) 

Campo – AM 

Anta    - AN 

Embora – EM 
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Tentar – EN 

Tímpano – IM 

Findo  - IN 

Bomba – OM 

Atum – UM 

Profundo – UN 

 

Ditongos Nasais: 

Ãe – mãe 

Ãi – cãibra 

Ão – mão 

Am – amam 

Em- bem 

En (s) – bens 

Õe – põe 

Ui – muito 

 

BIBLIOGRAFIA: Gramática de Celso Cunha. 

 

 


