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       “ ViVa como se fosse morrer amanhã. 
aprenda como se fosse ViVer para sempre!!!!”                                                                                                             

Mahatma Gandhi 

 

➢ Segue abaixo atividades semana de “isolamento social” ( 23 a 27 de novembro) 
➢ Seguir orientações passada pela professora. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Ensino Fundamental II, ( 7°ano ). 
 

 
 

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. 

 

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; e 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. 

 

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. 

 

Todas as palavras abaixo apresentam encontro consonantal, EXCETO: 

a) Atleta – cravo - prata; 

b) Urna – catraca – carne; 

c) Crise – mesóclise – pneu; 

d) Sabrina – recreação – pneumonia; 

e) Carro – chuvoso – barriga. 

 

A palavra "possível" tem três sílabas: pos-sí-vel. Ao lermos a palavra, colocamos maior 
força na sílaba "sí". Ou seja, acentuamos - no sentido de que a destacamos, enfatizamos, 
sonoramente - esta sílaba. Ela é, portanto, a sílaba tônica da palavra, pois é sobre ela que 
recai o acento da fala. Já as duas outras sílabas "pos" e "vel" são chamadas de átonas, 
pois são pronunciadas com menor intensidade do que a tônica. Vamos ver outros exemplos, 
em que destacaremos as sílabas tônicas. 

 

 
Como você pôde ver nos seis exemplos apresentados, a sílaba tônica existe sempre, mas 
nem sempre ela é marcada pelo acento gráfico. Existem regras de acentuação gráfica, que 
estabelecem quando uma sílaba é ou não acentuada graficamente. Para entendê-las, você 
precisa saber que existe uma classificação das palavras de acordo com a posição da sílaba 
tônica. 

 

 Palavras com duas ou mais sílabas 

 

 



 

 

 

 
 



 Assinale a opção em que todas as palavras são paroxítonas. 

a) glúten, ruim, revólver, amigo. 
b) felicidade, hangar, botox, tênis. 
c) órgão, gratuito, plateia, pólen. 
d) libido, fácil, ímpar, álibi. 

 Indique a posição da sílaba tônica das palavras… 

a) oxítonas; 
b) paroxítonas; 
c) proparoxítonas. 

Classifique as seguintes palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. 

a) rapidamente; 
b) açúcar; 
c) ali; 
d) tabu; 
e) sótão; 
f) vírus; 
g) dinâmico; 
h) aipim; 
i) menu; 
j) trôpego. 

Identifique a sílaba tônica das seguintes palavras. 

a) fênix; 
b) sozinho; 
c) geladeira; 
d) órfão; 
e) caráter; 
f) felizmente. 

Classifique as palavras em paroxítonas e proparoxítonas. 

a) rubrica; 
b) filantropo; 
c) antídoto; 
d) recorde; 
e) libido; 
f) ínterim. 

Classifique os seguintes monossílabos em tônicos e átonos. 

a) me; 
b) má; 
c) se; 
d) luz; 
e) bom; 
f) ou. 

 


