
 

 

REGULAMENTO SOLETRANDO / 2021 

Serão 3 etapas. Em cada etapa serão soletradas 4 (quatro palavras por competidor). Os 

alunos que acertarem pelo mesmo 2 das palavras da fase 1 irão para a fase 2. Nesta fase 

os alunos que acertarem 3 das palavras irão para a frase 3. Esta é a última fase, onde 

ganhará que tiver o maior número de acertos. 

Regras para soletrar palavras: 

1. Ouvir com atenção a palavra para soletrar. 
2. Repetir a palavra completa. 
3. Soletrar a palavra, indicando as letras que a compõem. 
4. Após iniciar a soletração, as letras que já foram indicadas não poderão ser 

corrigidas. 
5. No final, repetir a palavra completa. 
6. O candidato, no momento da soletração, não poderá portar nenhum tipo de 

material de estudo, bem como materiais eletrônicos.  
7. A palavra a ser soletrada será sorteada dentre as palavras enviadas 

previamente e o candidato terá 1 minuto para iniciar a soletração, podendo 
requisitar ao professo mediador, antes desse início, que repita a palavra 
apenas 2 vezes. O candidato, ainda, pode requerer 2 tipos de auxílio (antes de 
iniciada a soletração): a aplicação da palavra sorteada em uma frase e o 
significado do vocábulo em questão (soletração em Língua Portuguesa).  

8. O participante que estiver via zoom deverá manter sua câmera aberta. 

 
 

BANCO DE PALAVRAS 

Palavras para soletrar - FASE 1 

1. banana; 
2. caneta; 
3. dezena; 
4. farofa; 
5. hora; 
6. lixo; 
7. mamão; 
8. noite; 
9. pirulito; 
10. xícara; 
11. azedo; 
12. beijo; 
13. coleira; 
14. dúzia; 
15. goiaba; 
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16. humano; 
17. jabuti; 
18. moeda; 
19. novela; 
20. oito; 
21. roupa; 
22. sabão; 
23. zero; 
24. tucano; 
25. xarope. 

Palavras para soletrar - FASE 2 

1. quiabo; 
2. barriga; 
3. pássaro; 
4. tesoura; 
5. chapéu; 
6. rainha; 
7. agulha; 
8. tartaruga; 
9. fósforo; 
10. feliz; 
11. globo; 
12. volante; 
13. pincel; 
14. livro; 
15. flor; 
16. cenoura; 
17. umbigo; 
18. colégio; 
19. guerra; 
20. creme; 
21. vidro; 
22. grama; 
23. planeta; 
24. bloco; 
25. clínica. 

Palavras para soletrar - FASE 3 

1. cabeleireiro; 
2. advogado; 
3. absurdo; 
4. desenhar; 
5. família; 
6. ontem; 
7. jeito; 
8. mexer; 
9. problema; 
10. preguiça; 



11. faxina; 
12. fugir; 
13. corrigir; 
14. jejum; 
15. micróbio; 
16. atraso; 
17. bicicleta; 
18. folclore; 
19. exemplo; 
20. atrás; 
21. mendigo; 
22. mortadela; 
23. bege; 
24. fogueira; 
25. caranguejo. 

 

PALAVRAS PARA DESEMPATE NA ÚLTIMA FASE 

1. enxergar; 
2. sobrancelha; 
3. milionário; 
4. travesseiro; 
5. padrasto; 
6. madrasta; 
7. higiene; 
8. cadarço; 
9. cansaço; 
10. quiseram; 
11. pesquisa; 
12. textual; 
13. quase; 
14. companhia; 
15. cérebro; 
16. refrigerante; 
17. prezado; 
18. periquito; 
19. asterisco; 
20. aptidão; 
21. hélice; 
22. coceira; 
23. pressa; 
24. explodir; 
25. ninguém. 

 


