
Curso a distância

Objetivo
Familiarizar o aluno com as principais mudanças constantes no Acordo Ortográfico e prepará-lo
para utilizá-las na redação e na revisão dos textos. Ao final do curso o aluno será capaz de
aplicar as regras de ortografia ditadas pelo Novo Acordo Ortográfico na revisão e produção de
textos em língua portuguesa.                         

Público
Servidores da ALMG e público em geral

Carga horária
6 horas

Período
17 de setembro a 5 de dezembro de 2019

Inscrições
De 17 de setembro a 26 de novembro de 2019, diretamente no site de educação a distância
da Escola do Legislativo da ALMG (ead.almg.gov.br). É necessário ter ou fazer um cadastro
no site para solicitar a inscrição e acessar o curso.
Em caso de dúvidas e problemas de acesso envie um e-mail para suporte.ead@almg.gov.br .

Conteúdo Programático

Aula 1
O Acordo Ortográfico de 1990
O alfabeto
O trema 
Ê ou é, ô ou ó: diferenças de pronúncia
As consoantes mudas

Aula 2
As paroxítonas terminadas em oo
Os ditongos abertos ei e oi
O i e o u tônicos depois de ditongo
O acento diferencial

Aula 3
Os verbos crer, ler, ver e dar
O verbo arguir
O verbo aguar

Aulas 4 a 6
O hífen
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Dinâmica do curso
O curso é organizado em 6 aulas. Os participantes devem ler o conteúdo das aulas e realizar
os exercícios correspondentes. Cada aula possui um exercício e, a partir da 2ª aula, figuram
exercícios opcionais de recapitulação, os quais abrangem o conteúdo das aulas anteriores. 

Certificação
Para o recebimento do certificado de conclusão do curso, o participante deverá fazer  todos os
exercícios apresentados ao final de cada aula (exceto os de recapitulação, que são opcionais),
obtendo nota global igual ou superior a 70%. 

Atividade  Valor 

Exercício 1 10

Exercício 2 10

Exercício 3 10

Exercício 4 10

Exercício 5 10

Exercício 6 10

TOTAL 60
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