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Ortografia: Emprego das Letras

LETRA H
- Inicial, quando etimológico. Ex.: horizonte, hiato, etc.
- Medial, como integrante dos dígrafos ch, lh, nh. Ex.: chamada, molha, sonho,
etc.
- Em algumas interjeições. Ex.: oh!, hum!, etc.
- Palavras compostas ligadas sem hífen não são escritas com H. Ex.: reaver
- No substantivo próprio Bahia (Estado do Brasil), por tradição. As palavras
derivadas dessa são escritas sem H. Ex.: baiano. . .

LETRAS G / J
G:
- Palavras terminadas em -agem, -igem, -ugem, -ágio, -égio, -ígio, -ógio, -úgio.
Ex.: garagem, vertigem, ferrugem, relógio, refúgio, estágio, colégio, prodígio...
Exceções: pajem e lambujem
- Derivadas de palavras que possuam G. Ex.: rabugento (rabugem), selvageria
(selvagem)
J:
- Palavras de origem africana ou indígena. Ex.: jiló, Ubirajara, acarajé...
- Derivadas de palavras que possuam J e verbos que terminem em -jar ou -jear.
Ex.: gorjeta (gorja), nojento (nojo), cerejeira (cereja), arranjar (arranjo)

X:
- Depois de ditongo. Ex.: peixe, ameixa...
- Depois da sílaba me-. Ex.: mexer, mexerico... A palavra mecha (substantivo) é
uma exceção
- Depois da sílaba en-. Ex.: enxoval, enxaqueca... São exceções: encher,
encharcar, enchumaçar e seus derivados.
- Em palavras de origem indígena ou africana. Ex.: orixá, abacaxi...
CH:
- Verbos encher, encharcar, enchumaçar e seus derivados. Ex.: preencher,
encharcado...
- Palavras derivadas de primitivas que tenham o ch. Ex.: enchoçar (choça).

LETRAS SS / Ç
SS:
- Terminação dos superlativos sintéticos e do imperfeito de todos verbos. Ex.:
lindíssimo, corrêssemos...
- Palavras ou radicais iniciados por s que entram na formação de palavras
derivadas ou compostas. Ex.: homossexual (homo + sexual)
Ç: (só é grafado antes de a, o, u)
- Palavras derivadas de primitivas escritas com ç. Ex.: embaçado (embaço)
- Verbos em -ecer, -escer. Ex.: anoiteça (anoitecer), cresça (crescer)
- Palavras de origem árabe, indígena e africana. Ex.: paçoca, muçulmano,
miçanga...

LETRAS S / Z
S:
- Derivadas de primitivas com "s" Ex.: visitante (visita)...
- Nas formas dos verbos pôr, querer e seus derivados (repor, requerer...). Ex.:
pusesse, quisesse...
- Após um ditongo. Ex.: maisena, pausa...
- Sufixo -oso formador de adjetivos. Ex.: amoroso, atencioso...
- Sufixos -isa, -ês, -esa usados na constituição de vocábulos que indicam:
profissão, nacionalidade, estado social e títulos. Ex.: baronesa, norueguês,
sacerdotisa, cortês, camponês...
Z:
- Derivadas de primitivas com "z". Ex.: enraizar (raiz), vazar (vazio)...
- Sufixo formador de verbo -izar. Ex.: realizar, modernizar...
- Sufixo -ez (a) formador de substantivos abstratos. Ex.: timidez, viuvez...
O verbo catequizar é derivado da palavra catequese deveria ser escrito com "s",
mas, como é derivado do grego, já veio formado para nosso vernáculo (língua
do país). - MAIZENA é um substantivo próprio, marca registrada.

Atenção: Anote em seu caderno uma síntese do que foi visto na aula.
01. Escreva duas palavras usando as letras solicitadas:
A) H

B) S (com som de Z)

C) Z

D) SS

E) Ç

02. Transcreva as palavras e substitua os asteriscos por g ou j.
a) A cora*em daquele estran*eiro era maior que a do pa*é.
b) O cafa*este sempre procurava subterfú*ios para ficar à mar*em da
sociedade.
c) O lití*io serviu de su*estão para o *esuíta reler o evan*elho.
d) O reló*io do sar*ento era uma verdadeira *eringonça.

03. Transcreva as palavras e substitua os asteriscos por x ou ch.
a) Depois da fa*ina, comeu uma cai*a de amei*a.
b) Não me*am no en*oval.
c) O en*ame atravessou aquela fai*a de terra onde estava a en*ada.
d) Tomou uma *ícara de *á antes de rela*ar como era de pra*e.

