
REGRAS PRÃTICAS PARA O EMPREGO DE LETRAS

1. REPRESENTAÇÃO DO FONEMA /Z/

a) Dependendo da sílaba inicial da palavra, pode ser representado pelas letras z, x, s:

Sílaba inicial a > usa-se z - azar, azia, azedo, azorrague, azêmola ...

Exceções: Ásia, asa, asilo, asinino.

Sílaba inicial e > usa-se x - exame, exemplo, exímio, êxodo, exumar ...

Exceções: esôfago, esotérico, (há também exotérico)

Sílaba inicial i > usa-se s - isento, isolado, Isabel, Isaura, Isidoro ...

Silaba inicial o > usa-se s - hosana, Osório, Osíris, Oséias...

Exceção: ozônio

Sílaba inicial u > usa-se s - usar, usina, usura, usufruto ...

b) No segmento final da palavra (sílaba ou sufixo), pode ser representado pelas letras z e s:

1) letra z - se o fonema /z/ não vier entre vogais:

az, oz - (adj. oxítonos) audaz, loquaz, veloz, atroz ...

iz, uz - (pal. oxítonas) cicatriz, matriz, cuscuz, mastruz ...

Exceções: anis, abatis, obus.

ez, eza - (subst. abstratos) maciez, embriaguez, avareza ...

2) letra s - se o fonema /z/ vier entre vogais:

asa - casa, brasa ...

ase - frase, crase ...

aso - vaso, caso ...

Exceções: gaze, prazo.

ês(a) - camponês, marquesa ...

ese - tese, catequese ...

esia - maresia, burguesia ...

eso - ileso, obeso, indefeso ...

isa - poetisa, pesquisa ...

Exceções: baliza, coriza, ojeriza.

ise - valise, análise, hemoptise ...

Exceção: deslize.

iso – aviso, liso, riso, siso ...

Exceções: guizo, granizo.

oso(a) - gostoso, jeitoso, meloso ...

Exceção: gozo.

ose – hipnose, sacarose, apoteose ...
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uso(a) - fuso, musa, medusa ...

Exceção: cafuzo(a).

c) Verbos:

Terminação izar - derivados de nomes sem "s" na última sílaba:

� utilizar, avalizar, dinamizar, centralizar ...

- cognatos (derivados com mesmo radical) com sufixo "ismo":

� (batismo) batizar - (catecismo) catequizar ...

Terminação isar - derivados de nomes com "s" na última sílaba:

� avisar, analisar, pesquisar, alisar, bisar ...

Verbos pôr e querer - com "s" em todas as flexões:

� pus, pusesse, pusera, quis, quisesse, quisera ...

d) Nas derivações sufixais:

letra z - se não houver "s” na última sílaba da palavra primitiva:

� marzinho, canzarrão, balázio, bambuzal, pobrezinho ...

letra s - se houver "s" na última sílaba da palavra primitiva:

� japonesinho, braseiro, parafusinho, camiseiro, extasiado...

e) Depois de ditongos:

letra s - lousa, coisa, aplauso, clausura, maisena, Creusa ...

2. REPRESENTAÇÃO DO FONEMA /X/

Emprego da letra X

a) depois das sílabas iniciais:

me - mexerico, mexicano, mexer ...

Exceção: mecha

Ia – laxante ...

li – lixa ...

lu – lixo ...

gra – graxa ...

bru – bruxa ...

en - enxame, enxoval, enxurrada ...

Exceção: enchova.

Observação: Quando en for prefixo, prevalece a grafia da palavra primitiva:

� encharcar, enchapelar, encher, enxadrista...

b) depois de ditongos:

� caixa, ameixa, frouxo, queixo ...

Exceção: recauchutar.

3. OUTROS CASOS DE ORTOGRAFIA
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1. Letra g

Palavras terminadas em:

ágio - presságio

égio – privilégio

ígio – vestígio

ógio – relógio

úgio – refúgio

agem – viagem

ege – herege

igem – vertigem

oge – paragoge

ugem – penugem

Exceções: pajem, lajem, lambujem.

2. Letra c (ç)

a) nos sufixos:

� barcaça, viração, cansaço, bonança, roliço.

b) depois de ditongos:

� louça, foice, beiço, afeição.

c) cognatas com "t":

� exceto > exceção - isento > isenção.

d) derivações do verbo "ter":

� deter > detenção, obter > obtenção.

3. Letra s / ss

Nas derivações, a partir das terminações verbais:

ender pretender > pretensão;

ascender > ascensão.

ergir imergir > imersão;

submergir > submersão.

erter inverter > inversão;

perverter > perversão.

pelir repelir > repulsa;

compelir > compulsão.

correr discorrer > discurso;

percorrer > percurso.

ceder ceder > cessão;

conceder > concessão.

gredir agredir > agressão;

regredir > regresso.

primir exprimir > expressão;

comprimir > compressa.

tir permitir > permissão;

discutir > discussão.
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EXERCíCIOS E QUESTÕES DE CONCURSOS

Falso / verdadeiro

Todas as palavras estão corretas:

1. ( ) ananás, loquaz, vorás, lilaz;
2. ( ) freguês, pequenez, duquesa, rijeza;
3. (   ) encapusado, cuscus, pirezinho, atroz;
4. ( ) azia, asilado, azinhavre, azedo;
5. ( ) guiso, aviso. riso, graniso;
6. ( ) extaziar, gase, ojeriza, deslisar;
7. ( ) valize, deslize, varize, garnizé;
8. ( ) batizar, catequizar, balizar, bisar;
9. (    ) papisa, balásio, ginásio, episcopisa;
10. (    ) maisena, deslizar, revezar, pequinês;
11. (  ) azoto, ozônio, atrasado, esotérico;
12. ( ) Izabel, Neuza, Souza, Isidoro;
13. ( ) passoca, ajiota, cafuso, enchurrada;
14. ( ) albatroz, permição, interceção, puz;
15. ( ) logista, gerimum, gibóia, pajem;
16. ( ) retrós, algoz, atroz, ilhós;
17. ( ) pretencioso, êxodo, baliza, aziago;
18. ( ) embaixatriz, sacerdotisa, coriza, az;
19. (    ) enxarcado, enxotar, enxova, enxido;
20. ( ) discussão, aversão, ajeitar, gorjear;
21. ( ) sarjeta, pajem, monje, argila;
22. ( ) tigela, rijeza, rabugento, gesto;
23. (    ) ascenção, obscessão, massiço, sucinto;
24. ( ) pixe, flexa, xispa, xucro;
25. (    ) cachumba, esguixo, lagarticha, toxa.

Múltipla escolha
26. Assinale a opção onde há erro no emprego do dígrafo sc:
a) aquiescer; d) florescer;
b) suscinto; e) intumescer.
c) consciência;

27. Assinale o vocábulo cuja lacuna não deve ser preenchida com "i":
a) pr___vilégio; d) cum___eira;
b) corr___mão; e) cas___mira.
c) d___senteria;

28. Assinale a série em que todas as palavras estão corretamente grafadas:
a) sarjeta -- babaçu - praxe - repousar;
b) caramanchão - mixto - caos - biquíni;
c) ultrage - discução - mochila - flexa;
d) enxerto - represa - sossobrar - barbárie;
e) acesso - assessoria - ascenção - silvícola.

29. Aponte a opção de grafia incorreta.
a) usina - buzina;
b) ombridade - ombro;
c) úmido - humilde;
d) erva - herbívoro;
e) néscio - cônscio.

30. Aponte a alternativa com incorreção.
a) Há necessidade de fiscalizar bem as provas.
b) A obsessão é prejudicial ao discernimento.
c) A pessoa obscecada nada enxerga.
d) Exceto Paulo, todos participaram da organização.
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e) Súbito um rebuliço: a confusão era total.

GABARITO
1.F 7.F 13.F 19.F 25.F
2.V 8.V 14.F 20.V 26.B
3.F 9.F 15.F 21.F 27.D
4.V 10.V 16.V 22.V 28.A
5.F 11.V 17.F 23.F 29.B
6.F 12.F 18.V 24.F 30.C
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