
 
 
 

 

                    Como se escreve isso? 

Quem já não teve problemas na hora de escrever certas palavras? 
Afinal se a gente escreve "Exército" com "X" e pronuncia "Ezército" como se 
tivesse um "Z" isso não é de estranhar. 
Aqui estão algumas das palavras que geralmente  dão problemas na escrita. 
Conheça-as e escreva certo! 

Ortografia 
Escreva certo! 

  
Masculino ou Feminino? 

Singular ou Plural? 

Asterisco   As férias 

Aterrissar   A agravante 

Bandeja   A mascote 

Beneficência   O coma 

Beneficente   A aguardente 

Cabeleireira   A fênix 

Chuchu   O eczema 

Cinquenta   A omoplata 

Disenteria   A alface 

Empecilho   O champanha 

Estupro   O chassi 

Exceção   O dó 

Frustrado(a)   O diabetes 

Irrequieto   A acne 

Lagarto   O guaraná 

Lambujem   O herpes 

Manteigueira   A sentinela 

Mendigo   O pigarro 

Meritíssimo   O trema 

Meteorologia   Os óculos 

Misto   As calças 

Mortadela   As cócegas 

Paçoca   As saudades 

Pátio   As hemorroidas 

Por isso   As olheiras 

Prazerosamente   Os suspensórios 

Privilégio   Os picles 

Questão   As olimpíadas 

Sobrancelha     



 
 
 

 

Ha palavras que admitem duas grafias, sendo ambas aceitas como corretas. 
Evite armadilhas bobas. 

Abdomem Abdome 

Afeminado Efeminado 

Amidala Amigdala 

Arrebentar Rebentar 

Assoalho Soalho 

Assobiar Assoviar 

Assoprar Soprar 

Azaléia Azaléa 

Bêbado Bêbedo 

Cãibra Caimbra 

Catorze Quatorze 

Chipanzé Chimpanzé 

Cociente Quociente 

Degelar Desgelar 

Dependurar Pendurar 

Diabete Diabetes 

Estralar Estalar 

Hidrelétrica Hidroelétrica 

Infarto Enfarte 

Loiro(a) Louro(a) 

Maquiagem Maquilagem 

Marimbondo Maribondo 

Nenê Nenem 

Percentagem Porcentagem 

Rastro Rasto 

Reescrever Rescrever 

Relampejar Relampear 

Verruga Berruga 

 

 

Continua... 

 



 
 
 

 

Prosódia 

 
Algumas palavras que sempre causam dúvidas quanto ao acento tônico. 
A sílaba tônica esta em negrito , pois algumas delas não levam acento gráfico. 

São sempre OXITONAS (acento na última sílaba): 

  
Nobel , novel , Gibraltar , recém , suor , ruim , mister , refém , sutil , 
ureter. 
 
São sempre PAROXITONAS( acento na penultima sílaba): 
 
avaro , batavo ,  boêmia , ibero ,  gratuito , libido , tulipa , têxtil , meteorito 
, rubrica , recorde , filantropo , misantropo , pudico , edito , primata. 
 
São sempre PROPAROXITONAS (acento na ante-penúltima sílaba): 

  
arquétipo , crisântemo , égide , êxodo , niágara , ômega , ínterim , 
hieróglifo , zênite , revérbero , apóstata , antídoto , espécime , pólipo , 
vermífugo , notivago , azáfama. 

Se você lembrar,ou quiser saber , de outras palavras "problemáticas" mande-
nos um email. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Visite o site:www.steacher.pro.br – Há muito mais para você 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


