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PORTUGUÊS – DÍGRAFO E ENCONTRO CONSONANTAL 
 
1. Marque nas frases as palavras com dígrafos: 
 
a) Charles quebrou nosso acordo contando o segredo. 
b) As pessoas ficaram sabendo da chuvarada que aconteceu. 
c) Quando eu crescer, serei médico. 
d) Na escola, brinquei de pique e de boliche. 
e) A carroça velha, serve para transportar algumas cargas. 
 
2. Nas palavras “unha”, “guerra” e “quilombo”: 
 
a) há dígrafo na primeira, mas não há nas seguintes; 
b) há dígrafo nas duas primeiras, mas não há na última; 
c) não há dígrafo na primeira, mas há nas seguintes; 
d) não há dígrafos em nenhuma delas; 
e) há cinco dígrafos no total. 
 
3. Marque a alternativa na qual TODAS as palavras são formadas por encontros consonantais: 
 
a) Saíram – bebedouro – caranguejo;   b) Exato – igualdade – açaí; 
c) Circuito – trouxeram – diáspora;   d) Cravo – graça – franco; 
e) Atrás – Morcego – aliado 
 
4. Os grupos de letras encontrados na palavra craque são classificados como: 
 
a)apenas encontros consonantais. 
b) encontro consonantal e dígrafos, respectivamente. 
c) dígrafo e encontro consonantal, respectivamente. 
d) apenas dígrafos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
5.  Sublinhe os encontros consonantais das palavras a seguir: 
 
vassoura - concurso - floresta - produto - carroceria - bilhetes - chão - parque - chuveiro - queijadinha - 
crescer - passarinho - tomate – anjo 
 
6. Marque a alternativa que apresenta os dois diferentes tipos de encontros consonantais e um 
dígrafo consonantal nesta sequência:  
 
1) encontros consonantais que ocorrem na mesma sílaba;  
2) encontros consonantais que pertencem a sílabas diferentes;   
3) dígrafos consonantais. 
 
a) 1. Broche – 2. paulista – 3. algema;   b) 1. Clave – 2. admitir – 3. atleta; 
c) 1. Energia – 2. esporte – 3. chave;   d) 1. Encharcado – 2. carnívoro – 3. altura; 
e) 1. Treino – 2. colmeia – 3. arroz. 
 
7. Apenas uma das alternativas abaixo NÃO apresenta palavras formadas por dígrafos consonantais. 
Identifique-a: 
a) sucesso – aquário – gueixa;    b) Guarulhos – ilha – Guaratinguetá; 
c) assado – passarinho – quadrado;   d) gnomo – excesso – enterrar; 
e) China – flecha – assinatura. 
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PORTUGUÊS – SÍLABA TÔNICA 
 

O Sapo e a Borboleta 
 
“Sabia que sou mais bonita?” 
A borboleta disse ao sapo:  
“Pobre batráquio asqueroso, 
O que você é se causa nojo!” 
E o sapo, com toda a calma do mundo, 
Assim respondeu a borboleta: 
“Bonita é minha natureza anfíbia, 
O que, também, me protege mais, 
Rios e solo me dão guarida, 
Brejos e até mesmo matagais! 
O que você faz para se defender?” 
“Livre viajo sobre todos os animais!” 
E, num segundo, o sapo projetou a 
Tamanha língua no espaço, 
Acabando, assim, com o embaraço! 
Dorival Pedro dos Santos. O livro dos acrósticos. Osasco (SP): Oriente das Acácias, 1994 
 
1. Copie do texto: 
 
a) 3 paroxítonas terminadas em ditongo. 
________________________________ ________________________________________________ 
 
b) 2 oxítonas terminadas em “e”. 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Assinale a alternativa correta para as questões abaixo relacionadas: 
 
a) Não são paroxítonas as palavras: 
 
( ) todas – florestas – homens   ( ) espaço – natureza - contrário 
( ) poluídas – feia – suja    ( ) lugar – atrapalhar - aliás 
 
b) 
( ) Todas as proparoxítonas são acentuadas ( ) a palavra “árvore” é uma oxítona 
( ) Todas as oxítonas são acentuadas 
 
3. Assinale as palavras proparoxítonas: 
 
(  ) óculos  (  ) biblioteca  (  ) patins  (  ) elétrico 
(  ) pêssego  (  ) próximo  (  ) maneira  (  ) último 
(  ) jabuti  (  ) romântico  (  ) está   (  ) difícil 
 
4. Observe a sequência abaixo e responda: 
 
história – amigo – língua –caderno – chinelo  
 
Em relação a sílaba tônica, o que essas palavras têm em comum? 
 
_________________________________________________________________________________ 
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5. Na tirinha abaixo há duas palavras oxítonas acentuadas e uma proparoxítona. Identifique-as e 
copie na linha abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oxítonas  _______________________________ , _____________________________ 
 
Proparoxítona _______________________________ 
 
6. Acentue os paroxítonos terminados em ditongo: 
 
dicionario , magoa , area , serio , serie , espontaneo , exercicio , agua , patio  
 
7. DIVERSÃO: Nestas oito palavras, está escondido um provérbio muito conhecido. Você poderá 
descobri-lo copiando a silaba tônica de cada uma das palavras pela ordem. 
 
a) barracão    b) pequeno    c) sólido   d) bolacha  
e) quadrado    f) anão   g) amor    h) dedo 
 
PROVÉRBIO:  
_________________________________________________________________________________. 

A, B, C, D + E, F, G + H 
 
8. Marque a alternativa cuja sequência de palavras tenha a seguinte classificação: oxítona, paroxítona 
e proparoxítona: 
 
a) abelha, riacho, subida.     b) ombro, cadeira, trompete. 
c) água, sólido, carrinho.     d) paçoca, azeitona, cadeira. 
e) guri, cama, áspero. 
 
9. Marque a alternativa cujas palavras são acentuadas por serem oxítonas: 
 
a) paletó, café, jiló      b) ônibus, satélite, oásis 
c) você, Goiânia, régua     d) também, Santarém, época 
e) açaí, rabicó, óculos 
 
10. Assinale a alternativa cujas palavras sejam todas proparoxítonas: 
 
a) animal, carroceria, anfíbio.    b) mesóclise, cadeira, urubu. 
c) anistia, saracura, bambolê.    d) árcade, áspero, Curitiba. 
e) analítico, hipérbole, jurídico. 
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PORTUGUÊS – VERBETES 
  
Leia a tirinha com atenção: 
 

 
 
Você já sabe que a mesma palavra pode ter vários significados. Observe o verbete abaixo: 
 
Grilo  sm. 1. Inseto que dá grandes saltos e produz um ruído muito estridente. 2.Barulho de lataria de 
carro. 3. Coisa que fica incomodando a pessoa: preocupação, problema. 
 
1) Qual o significado da palavra verbete? 
(    ) Nome dado às páginas de um dicionário 
(    ) Nome de cada palavra do dicionário e os seus significados. 
(    ) Numeração das palavras que estão no dicionário. 
 
2) A informação gramatical do verbete grilo é: 
(    ) Substantivo feminino      (    ) Substantivo masculino           (    ) Adjetivo 
 
3) Quantas definições possui o verbete? 
_________________________________________________________________________________ 
 
4) Escreva o significado da palavra grilo do quadrinho número um e dois. 
_________________________________________________________________________________ 
 
5) Observando o quadrinho 3, escreva a que grilo Cebolinha está se referindo. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Leia este outro verbete: 
 

Folha sf. 1. Órgão de forma chata e quase sempre verde que nasce nos galhos e ramos das plantas 2. 
Pedaço de papel de determinada forma e tamanho. 3.Peça achatada e fina de algum material: chapa. 
 
6) Escreva as definições referentes aos termos grifados: 
 
a) As folhas do caderno de André estavam rasgadas. 
_________________________________________________________________________________ 
 

b) Durante o inverno as folhas das árvores ficam secas. 
_________________________________________________________________________________ 
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c) Papai utilizou uma folha de alumínio para fazer um portão. 
_________________________________________________________________________________ 
 
7) Nas frases abaixo, escreva o significado das palavras em destaque: 
 

a) Guarde seus documentos na carteira, papai. 
_________________________________________________________________________________ 
 

b) Carla gosta de sentar na segunda carteira. 
_________________________________________________________________________________ 
 

c) Ganhei um botão de rosa. 
_________________________________________________________________________________ 
 

d) Você perdeu um botão da blusa. 
_________________________________________________________________________________ 
 
8) Faça frases com a palavra folha de acordo com a: 
 
·  primeira definição: 
_________________________________________________________________________________ 
 
·  segunda definição 
_________________________________________________________________________________ 
 
   
Usando o dicionário. 
 
         Às vezes não sabemos como uma palavra é escrita, nesse momento, podemos recorrer ao 
dicionário, que é um livro contendo inúmeras palavras, o jeito certo de escrevê-las e seus significados. 
         Os dicionários são diversos, existem dicionários de diversas línguas, dicionários que comparam 
uma palavra de nosso idioma com outros idiomas, dicionários de gramática, dicionários com termos 
específicos de diversas áreas do conhecimento, mas todos tem o mesmo formato. 
Para facilitar a procura nos dicionários, as palavras vêm em ordem alfabética de letras iniciais e em 
ordem alfabética da sequência das letras seguintes da palavra também. 
Agora vamos praticar, procure no dicionário como se escreve essas palavras e corrija-as se necessário, 
depois anote com suas palavras os significados. 
 
Xamar 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Pessa  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Recordasao 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Raiz  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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PORTUGUÊS – DITONGO, TRITONGO E HIATO 
 

1. Classifique os encontros vocálicos em: ditongo, tritongo e hiato: 

(   ) saguão                 (   )orquídea (   ) circuito                  (   )pinguim (   ) gratuito 

(   )artéria                   (   )averiguemos (   ) Paraguai                (   )pia  (   ) propõe                    

(   )quieto                    (   )cupuaçu (   ) aguentar                (   )iguaizinhos (   )saguões 
 

2. Sublinhe as palavras em que ocorre hiato: 

viúva  viu         coeso     caí       lagoa      cai  saíra 

ruivo         ruína      sueco     rua       ruim       sai  água  
 

3. Sublinhe as palavras em que ocorre tritongo: 

Paraguai   pescaria   mandaria   choraria 

Averiguei   conquistei   redarguiu   enxaguou 

Saguão   Uruguai   quão    quais 
 

4. Marque a alternativa em que apresenta, respectivamente, um hiato, um ditongo e um tritongo: 

a. (   )panela, Paraguai, saúde 

b. (   )saúde, ouro, saguão 

c. (   ) janela, camelo, Uruguai 
 

5. Assinale a alternativa que apresenta somente hiato: 

a.(   )pia, Paraguai, saúva 

b.(   )rainha, uai, propõe 

c.(   ) dia, triunfo, caótico 
 

6.  Coloque D para ditongo e  H para hiato. 

(   )Orquídea                 (   )contrário                    (   )soar                         (   )sabiá 

(   )algodão                   (   ) mau                         (   ) saúde                      (   )Noel  

(   )feio                          (   )pardais                     (   ) Paraíba                    (   )hiato   


