
ORTOGRAFIA: CORRESPONDÊNCIAS REGULARES E IRREGULARES 
 
1. Alguns tipos de correspondências 
 

❏❏ Uso de “S” com som de /z/ 

 
O "S" apresenta som de "Z" entre vogais 
Exemplos: casamento, colisão, conclusão. 
 
Com palavras terminadas em -oso, -osa, -esa, -isa, -ose, -ise, -ase, -ese 
Exemplos: ansioso, majestosa, francesa, poetisa, lactose, crise, frase, hipótese. 
 
Após ditongos 
Exemplos: ausência, causa, lousa. 
 
Em alguns substantivos próprios 
Exemplos: Teresa, Isabel, Neusa. 

 

❏❏ Uso de "X" com som de /z/ 

Sempre que uma palavra começar com a letra -e e, em seguida, tiver o fonema 
/z/, a palavra será escrita com "X" 
Exemplos: êxodo, exército, exemplar, exorbitante. 
 

❏❏ Uso do “CH” com som de /x/ 

 
Palavras que usam "X"   
 
Usa-se "X" após ditongos 
Exemplo: caixão, peixe, frouxo. 
 
Após -en inicial, usa-se "X" 
Exemplos: enxada, enxame, enxaqueca. 
Exceções: encher, encharcar. 
 
Após -me inicial, usa-se "X" 
Exemplos: mexicano, mexilhão, mexerica. 
Exceção: mecha. 
 
Palavras de origem africana ou indígena 
Exemplos: xavante, xará, maxixe. 
 
 



Palavras aportuguesadas. 
Exemplos: xampu (shampoo), xerife (sheriff). 

 
❏❏ Palavras que usam "CH" 

 
Chimarrão, flecha, chuchu, buchecha, mochila, salsicha. 
 
 

❏❏ Uso do “J” e “G” com som de /j/ 
 
Usa-se "G" em substantivos terminados em -agem, -igem, -ugem 
Exemplos: passagem, vertigem, ferrugem. 
 
Usa-se "G" em palavras terminadas em -ágio, -égio, -ígio, -ógio, -úgio, -ger, -gir 
Exemplos: pedágio, sacrilégio, prestígio, relógio, refúgio, proteger, fugir. 
 
Usa-se "J" em verbos terminados em -jar ou -jear 
Exemplos: viajar, lisonjear. 
 
Usa-se "J" em palavras derivadas escritas com "J" 
Exemplos: loja/lojista, cereja/cerejeira. 
 
Usa-se "J" em palavras de origem africana, tupi ou árabe 
Exemplos: pajé, jenipapo. 

 
❏❏ Uso do "N” e “M” como sinal de nasalização 

 
Usa-se "M", no final das palavras, antes de "B" e "P" 
Exemplos: tambor, ampliar, empório, quem, convém. 
 
Usa-se "N" antes das demais consoantes 
Exemplos: morango, onda, mundo. 

 
 
 
 
 


