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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 
professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 
precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

ATIVIDADES DE ORTOGRAFIA - 7° ANO                            

 Exercícios de Ortografia 

Baseado em nossos ditados e também usando como consulta o seu 

dicionário responda: 

1) A grafia de todas as três palavras só está correta na alternativa: 

 

a) xícara – chuchu – enchada 

b) excesso – exceção – êxito 

c) berinjela – geito – jejum 

d) paralisar – poetisa – lijeiro 

e) esplêndido – extrangeiro – misto 

 

2) Estão grafadas corretamente com “O” ou “U”: 

 

a) muela, bulir, taboada 

b) borbulhar, mágoa, regurgitar 

c) cortume, goela, tabuleta 

d) entupir, tussir, polir 
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3) Estão grafadas corretamente com “G” ou “J”: 

a) agiota, beringela, canjica 

b) jeito, algibeira, tigela 

c) estranjeiro, gorjeio, jiboia 

d) enjeitar, magestade, gíria 

 

4) Assinale o item incorreto: 

 

a) catequizar, abalizar, rezar 

b) matizar, modernizar, agonizar 

c) ajuizar, finalizar, simbolizar 

d) granizar, amenizar, frizar 

e) suavizar, fiscalizar, anarquizar 

 

5) Uma das palavras está incorreta em: 

 

a) insensatez, consulesa 

b) improvisado, ajuizado 

c) descortezia, atrasaram 

d) propusemos, quisemos 

e) formalizaram, paralisaram 

6) Marque a alternativa correta quanto à grafia: 

 

]a) ascensão, expontâneo, privilégio 

b) encher, enxame, froucho 

c) berinjela, traje, vagem 

d) mechilhão, catorze, aziago 

7) Em cada série há um erro ortográfico, exceto: 

 



a) acidez, baixeza, pureza, pequenez 

b) cortês, maltês, pedrês, altivês 

c) reizinhos, Sousa, faizão, coisa 

d) Teresinha, adeusinho, coraçõesinhos 

e) puseste, quisesse, fizesse, repuzesse, refizesse 

 

8) Todas as palavras estão corretas, exceto: 

 

a) estranho, pretexto, esquisito, hesitar 

b) espontâneo, êxito, êxtase, extensão 

c) piche, chuchu, flecha, feixe 

d) graxa, pexinxa, enxergar, caxumba 

9) Em cada série há um erro ortográfico, exceto: 

a) magoe, previlégio 

b) irriquieto, mimeógrafo 

c) bessa, distensão 

d) almoço, obcessão 

e) perversão, pretensão 

10) Marque a sequência em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

 

a) prazeirosamente / pesquisar / ascensão / crescer 

b) ânsia / extremoso / sacerdotiza / obsessão 

c) jeito / magestade / jiboia / gesto 

d) analisar / muçulmano / exceção / esplêndido 

e) expectativa / imprescindível / infecção / puzerem 

 

  

 

 

 


