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Atividades do plantão
1. Preencha com x ou ch:
___ingar, _____iste, en____aqueca, mo____ila, ca____umba
a. ch – ch – ch – x – x
b. x – x – x – x – x
c. x- ch – x – ch – ch
d. x – ch – x – ch – x
e. x – x – x – cha – x
2. Em que caso todos os vocábulos são grafados com x?
a. __ícara – __ávena – pi__e – be__iga
b. __enófobo – en__erido – en__erto – __aveco – __epa
c. li__ar – ta__ativo – sinta__e – bro__e
d. bre__a – ni__o – em__ova – em__ergam
e. ê__tase _ e__torquir – __u__u – __ilrear
3. Na palavra ”murcham”, aparece o dígrafo “ch” representando o som que, às vezes, pode ser grafado com a letra
“x”.
Aponte qual alternativa em que tal som aparece corretamente grafado:
a. piche – inxar – xícara – flexa – bruxa
b. Cachumba – laxativo – xícara – inxar – pixe – xereta
c. Flexa – broche – pixe – inchar – caxumba – pixe – mexer
d. Broche – bruxa – picxe – xereta – flexa – inxar – penacho
e. Ficha – broche – xereta – xícara – bruxa – inchar – piche
4. Com X ou CH?
Assinale, em cada questão, a única palavra mal escrita:
a) atarraxar b) bexiga c) cachumba d) coaxar e) encaixe
a) engraxar b) enchada c) enxame d) enxoval e) enxurrada
a) esdrúxulo b) fachina c) laxante d) maxixe e) mexerico
a) mexilhão b) mixórdia c) tachativo d) xale e) xampu
a) xarope b) xícara c) apetrexo d) bochecha e) bombacha
a) caximbo b) capuchinho c) chafariz d) chimarrão e) chiste
a) xuxu b) cochicho c) colcha d) colchão e) concha
a) comichão b) coqueluche c) deboche d) espichar e) faxada
a) faixa b) fichário c) flecha d) penacho e) pexinxa
a) raxadura b) salsicha c) tacho d) tocha e) inchaço
5. Considerando que todas as palavras a seguir apresentam ditongo, ou me , ou em , preencha as lacunas
com x ou ch :

a) guei ..... a
b) en ..... ame
c) afrou ...... ar
d) recau ....... utar
e) madei ........ a
f) en ....... imento
g) bau ...... ita

h) me ..... erico
i) en ........ arcar
j) en ........ erido
k) en ....... otar
l) me ....... inflório
m) encai ....... otar
n) en ........ ovalhar

o) en ....... iqueirar
p) en ....... aqueca
q) en ...... urrada
r) en ....... umaçar
s) en ....... ouriçar
t) me ....... ilhão

6. A série em que todas as palavras se escrevem com a letra x é:
a) to_a; mo_ila;
b) en_er; en_ente;
c) _inelo; _ocante;
d) en_xergar; en_arcar;
e) cai_ote; ca_umba;
7. Na frase “... olha para a xícara fumegante...”, vê-se que a grafia correta da palavra destacada é com a letra x.
Em que item a seguir há uma grafia errada?
a) enxame / mexer
b) chuchu / chávena
c) vexame / colcha
d) xale / chalé
e) engraxate / fachina
8. Complete os espaços com x ou ch.
a) Depois da fa__ina, comeu uma cai__a de amei__a.
b) O__alá não me__am no en__oval.
c) Tomou uma __ícara de __á antes de rela__ar.
d) O en__ame atravessou aquela fai__a de terra onde estava a en__ada.
e) O capi__aba gostava de __u__u, de __ucrute e tomar ca__aça.
9. Marque a única opção em que todas as palavras estejam completas com x.
a) en__oval, __ingar, cai__eiro, en__ugar, __ícara
b) pu__ar, a__atar, en__ovia, in__ado, a__incalhar
c) pi__e, dei__ar, en__ugar, __adrez, bai__o
d) __u__u, amei__a, cartu__o, deslei__ada, trou__a
e) pe__incha, co__a, broche, en__ada, en__arcado
10. Complete as frases abaixo, usando o X ou CH
a. O coletivo de abelha é en_____ame.
b. Antes de viajar ela en_______eu o tanque do carro.
c. Naquele rio, há vários tipos de pei_____es.
d. Comprou uma cai______a de amei_____as.
e. Por causa da ______va, ficou todo en_____arcado.
f. Meu pai ma_______ucou o pé com a en______ada, enquanto plantava me_______ericas.

