
(Prof: Sabrina)

2ª  Lista de exercícios de Português

ATIVIDADES: 

1- OBSERVE o quadrinho abaixo e depois responda às questões propostas: 

a) DÊ O NÚMERO de letras e fonemas de:

- minha:__________________________________ 
- guerra:__________________________________ 
-vida:____________________________________ 
- tempo:__________________________________ 

b) Qual palavra no último quadrinho, possui 7 consoantes, 4 vogais e 1 semivogal?

 _______________________________________________________________ 

c) Qual das alternativas abaixo apresenta o número de fonemas maior  que o  número

    de letras? 

(a) herói 
(b) bomba 
(c) fixo 
(d) nuclear 



2 - Completa as palavras seguintes com ç, s, x ou ss 

1. ta__a

2. ca__a

3. ra__a

4. pen__ar

5. can__ativo

6. len__o

7. ten__o

8. __into (o)

9. __into (eu)

10. a__ente

11. ca__ador

12. ma__ador

13. fá__il

14. ra__ista

15. dó__il

16. ma__ar

17. fas__ículo

18. ma__ada

19. tremo__o

20. la__arote

21. tra__o

22. pró__imo

23. compreen__ivo

24. ó__eo

25. ó__io

26. fó__il

27. dul__í__mo

28. capa__í__mo

29. má__imo

30. organiza__ão

Completa as seguintes frases com z, x, s 

1. e__ame

2. ca__amento

3. ma__inha

4. pre__o

5. atra__ado

6. a__ar

7. a__ulado

8. a__enha

9. a__eite

10. __elo

11. a__ia

12. mare__ia

13. ca__ota

14. a__edo

15. __angado

16. __énite

17. __ero

18. análi__e

19. gui__ado

20. ajui__ar

21. a__arado

22. __elador

23. __oológico

24. __ona

25. a__eitona

26. destre__a

27. habilido__o

28. pobre__a

29. triste__a

30. cautelo__o



3- LEIA o texto e responda: 

a) RETIRE da tirinha:
- uma palavra trissílaba paroxítona:___________________________ 
- uma palavra polissílaba:___________________________________ 
- uma palavra oxítona:_____________________________________  
- uma palavra monossílaba átona:_____________________________ 
- uma palavra monossílaba tônica:_____________________________ 

4- Enumere as palavras abaixo, colocando na frente de cada uma os números 

correspondentes ao tipo de ditongo. 

(1) ditongo oral decrescente 

(2) ditongo oral crescente 

(3) ditongo nasal decrescente 

(4) ditongo nasal crescente 

___ ouro ___ viu  ___ cãibra  ___ mau  ___ tênue  ___ doido ___ araquã  ___ 
múmia  ___ quando  ___ exíguo 

5- Separe as palavras abaixo em três colunas: ditongos, tritongos e hiatos. 

radiouvinte – fortuito – quaisquer – reagir – pessoa – aquático 



 6- Complete as frases com trás, atrás ou traz:
a) Você vai pela a frente do Colégio? Eu vou por____________ e chego antes de você.
b) Mamãe me ___________ à escola sempre.
c) Crianças devem se sentar no banco de _____________ do carro.
d) O gatinho se escondeu________ do sofá.
e) A aluna nova ______________fruta de casa todos os dias.
f) O gato correu___________________do cachorro.
g) O carteiro__________ as correspondências as coloca no porta-cartas.
h) Eu estudava em outra escola até dois anos____________

 7- Complete as frases a seguir com MAS ou MAIS:
a) Tenho _____ amigos que você.
b) Pesquisei bastante, ______ não achei nada sobre esse assunto.
c) Este ano estou _____ dedicado aos estudos.
d) Divirta-se, _____ antes cumpra com suas obrigações.
e) Este é o terno _____ caro da loja.
f) Ele estudou muito, _____ não foi bem na prova.
g) O carro está com problemas, ____ vou usá-lo assim mesmo.
h) Os professores lutaram por um aumento, ____ não conseguiram.
i) Há _____ crimes à luz do dia atualmente.
j) Não consegui chegar a tempo, _____ ninguém percebeu.
k) Quanto ______ estudo _____ aprendo.
l) Queria comprar um carro novo, _____ não tinha dinheiro.
m) Pelé jogou _____ que Maradona.

8-  Preencha os espaços do texto com um dos usos dos porquês, prestando atenção 
no sentido que está em cada ocorrência:

Aconteceu na Grécia!
Era uma vez um jovem porquinho, belo e bom, muito pequenino, cuja vida foi dedicada 
à procura dos _____________da floresta. Tal porquinho, incansável em sua busca, 
passava o dia percorrendo matas, cavernas e savanas perguntando aos bichos e aos 
insetos que encontrava pelo caminho todos os tipos de ___________que lhes viessem 
à cabeça.
- _____________você tem listras pretas se os cavalos não as têm ? - perguntava 
gentilmente o porquinho às zebras.
- Pernas compridas__________, se outros pássaros não as têm? - indagava às 
siriemas, de forma perspicaz.
- _________isso? __________aquilo?
Era um festival de___________, dia após dia, ano após ano, sem que ele encontrasse 
respostas adequadas aos seus questionamentos de porquinho.
Por exemplo, sempre que se deparava com uma abelha trabalhando arduamente, ele 
perguntava__________. E a pergunta era sempre a mesma:
- Saberias, por acaso, _________fazes o mel, oh querida abelhinha?
E a abelha, com seus conhecimentos de abelha, sempre respondia assim 
ao____________:
- Fabrico o mel ____________tenho que alimentar a colmeia.
Mas a resposta das abelhas não o satisfazia, __________eram os ursos os maiores 
beneficiados com aquela atividade. 



10- Indique a alternativa cuja sequência de vocábulos apresenta, na mesma ordem, o seguinte:

DITONGO - HIATO - HIATO - DITONGO 

(A) jamais, Deus, luar, daí. 
(B) joias, fluir, jesuíta, fogaréu. 
(C) ódio, saguão, leal, poesia. 
(D) quais, fugiu, caiu, história. 

11- Assinale a alternativa em que apresenta os elementos que compõem o tritongo:

(A) vogal – semivogal – vogal. 
(B) vogal – vogal – vogal. 
(C) semivogal – vogal – vogal. 
(D) semivogal – vogal – semivogal. 

12- A única alternativa que apresenta palavra com encontro consonantal e dígrafo 
é: (A) graciosa. (B) batatinhas. (C) carrinhos. (D) trabalhava. 

13- Relacione as colunas:

(A) honra  
(B) excesso  
(C) questão  
(D) decerto  
(E) manhã  

(    ) 7 letras, 5 fonemas. 
(    ) 5 letras, 3 fonemas. 
(    ) 5 letras, 4 fonemas. 
(    ) 7 letras, 6 fonemas. 
(    ) 7 letras, 7 fonemas. 

 Marque a alternativa:

(A) b, a, e, c, d. 
(C) d, c, a, b, e. 

(B) b, a, e, d, c. 
(D) b, a, d, e, c. 

14- Indique a alternativa em que todas as palavras têm a mesma classificação no que se refere ao número de sílabas:

(A) enchiam, saíam, dormir, noite.   (B) feita, primeiro, cresci, rasteiras. 
(C) ruídos, saudade, ainda, saúde.   (D) eram, roupa, sua, surgiam. 

15- Marque a opção em que todas as palavras apresentam um dígrafo:

(B) Briga, trabalho, sucesso, alho. (A) Bicho, passo, carro, banho. 
(C) Magro, banho, carro, alho.  (D) Banho, magro, carro, plástica. 

16- Os vocábulos cão, saguão, joia, pia e água possuem, respectivamente:

(B) hiato, tritongo, tritongo/hiato, ditongo, ditongo. (A) ditongo, hiato, tritongo/ditongo, hiato, ditongo. 
(C) ditongo, ditongo, ditongo/hiato, ditongo, hiato. (D) ditongo, tritongo, ditongo/hiato, hiato, ditongo. 

17- Na língua portuguesa escrita, quando duas letras são empregadas para representar um único fonema (ou som, na fala),
tem-se um dígrafo. 

 O dígrafo só está presente em todos os vocábulos de:

(A) pai, minha, tua, esse, tragar. 
(B) afasta, vinho, dessa, dor, seria. 
(C) queres, vinho, sangue, dessa, filho. 
(D) esse, amarga, silêncio, escuta, filho. 

18- Na palavra coração:

(A) não há dígrafo, mas há ditongo. 
(B) há dígrafo e ditongo. 
(C) não há dígrafo nem ditongo. 
(D) há dígrafo, mas não há ditongo. 

9- Foneticamente a palavra PASSO contém:

(A) um ditongo. 
(C) um encontro consonantal. 

(B) uma vogal e uma semivogal. 
(D) um dígrafo. 
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