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LINGUAGENS
Prof. Gina Maciel
FONÉTICA – GRAMÁTICA – 2019 1. Nesta relação, as sílabas tônicas estão destacadas. Uma delas, porém, está destacada incorretamente.
Assinale-a.
a) inteRIM.
c) ruBRIca.
e) inauDIto.
b) puDIco.
d) graTUIto.
2. (FAU-Santos) Nas palavras enquanto, queimar, folhas, hábil e grossa, constatamos qual sequência de letras
e fonemas?
a) 8-7, 7-6, 6-5, 5-4, 6-5.
c) 8-5, 7-5, 6-4, 5-4, 5-4.
e) 8-5, 7-6, 6-5, 5-5, 5-5.
b) 7-6, 6-6, 5-5, 5-5, 5-5.
d) 8-6, 7-6, 6-5, 5-4, 6-5.
3. (Escola Naval-RJ) Nas palavras anjinho, carrocinhas, nossa e recolhendo, podemos detectar oralmente a
seguinte quantidade de fonemas, respectivamente:
a) três, quatro, dois, quatro.
d) três, seis, dois, cinco.
b) cinco, nove, quatro, oito.c) seis, dez, cinco, nove.
e) sete, onze, cinco, dez.
4. (UFSC) Assinale a alternativa em que a palavra não tem suas sílabas corretamente separadas.
a) in-te-lec-ção.
c) oc-ci-pi-tal.
e) ca-a-tin-ga.
b) cons-ci-ên-cia.
d) psi-co-lo-gia.
5. (PUC-MG) Assinale o vocábulo que contém cinco letras e quatro fonemas.
a) estou.
c) livro.
e) daqui.
b) adeus.
d) volto.
6.
a)
b)
c)

(ITA-SP) A sequência de palavras cujas sílabas estão separadas corretamente é:
a-dje-ti-va-ção, im-per-do-á-veis, bo-ia-dei-ro.
d) co-ro-lá-rio, subs-tan-ti-vo, bis-a-vó.
in-ter-ve-io, tec-no-lo-gi-a, sub-li-nhar.
e) flui-do, at-mos-fe-ra, in-ter-vei-o.
in-tu-i-to, co-ro-i-nha, pers-pec-ti-va.

7. (UFRJ) As sílabas das palavras psicossocial e traído estão corretamente separadas em:
a) psi-cos-so-ci-al, tra-í-do.
c) psi-co-sso-ci-al, traí-do.
e) psico-sso-ci-al, traí-do.
b) psi-cos-so-cial, tra-í-do.
d) psi-co-sso-ci-al, tra-í-do.
8. (FGV) Assinale a melhor resposta. Em papagaio temos:
a) um ditongo.
d) um tritongo.
b) um trissílabo.c) um proparoxítono.
e) um dígrafo.
9. (UFPI) Têm a mesma classificação, quanto ao acento tônico, as palavras:
a) alivia, vizinho, insônia, chão.
c) zombaria, devagarinho, companhia.
b) risquei, fósforo, tijolo, porque.
d) fôlego, estrela, tamborete.
10. (UEPG-PR) Assinale a sequência em que todas as palavras estão partidas corretamente.
a) trans-a-tlân-ti-co, fi-el, sub-ro-gar.
d) des-li-gar, sub-ju-gar, sub-es-cre-ver.
b) bis-a-vô, du-e-lo, fo-ga-réu.
e) cis-an-di-no, es-pé-cie, a-teu.
c) sub-lin-gual, bis-ne-to, de-ses-pe-rar.
11. (FGV) Assinale a alternativa em que a sílaba tônica está corretamente destacada.
a) mis-TER, de-CA-no, a-VA-ro, cir-CUI-to.
d) ru-BRI-ca, lá-TEX, A-va-ro, DE-ca-no.
b) RU-bri-ca, a-zi-A-go, I-be-ro, MIS-ter.
e) DE-ca-no, Ê-xo-do, ru-BRI-ca, u-re-TER.
c) NO-bel, LÁ-tex, I-be-ro, fi-lan-TRO-po.
12. (ITA-SP) Dadas as palavras: 1) TUN-GSTÊ-NIO, 2) BIS-A-VÔ e 3) DU-E-LO, constatamos que a separação
de sílabas está correta:
a) apenas na palavra 1.
b) apenas na palavra 2.
c) apenas na palavra 3.
d) em todas as palavras.
e) em nenhuma delas.
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OUTROS EXERCÍCIOS
I. Faça a transcrição fonética.
1.
Inflexível __________________________________________________________
2.

inexorável_________________________________________________________

3.

lhama____________________________________________________________

4.

nhoque___________________________________________________________

5.

arrastão___________________________________________________________

6.

assadinho_________________________________________________________

7.

ombros___________________________________________________________

8.

complexo__________________________________________________________

9.

tórax _____________________________________________________________

10.

cresça____________________________________________________________

11.

exsudar___________________________________________________________

12.

descendente_______________________________________________________

13.

cantam____________________________________________________________

14.

pão______________________________________________________________

15.

glutens ___________________________________________________________

16.

hipotético__________________________________________________________

17.

sucuuba___________________________________________________________

18.

júnior_____________________________________________________________

19.

rainha____________________________________________________________

20.

canalhice__________________________________________________________

II.
1.

Separe as sílabas.
Piauí_____________________________________________________________

2.

paisagem_________________________________________________________

3.

vaidade___________________________________________________________

4.

áurea_____________________________________________________________

5.

plúmbeo __________________________________________________________

6.

étnico_____________________________________________________________

7.

tuiuiú (pássaro) _____________________________________________________

8.

occipital___________________________________________________________

9.

amnésia__________________________________________________________

10.

tungstênio_________________________________________________________

11.

feldspato__________________________________________________________

12.

perspicaz__________________________________________________________

13.

quartzo____________________________________________________________

14.

metempsicose_______________________________________________________

15.

bisavó_____________________________________________________________

16.

subemprego________________________________________________________

17.

cisalpino___________________________________________________________

18.

disenteria__________________________________________________________

19.

transatlântico_______________________________________________________

20.

interestadual_______________________________________________________
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OBJETIVAS
1. (EMESCAM – 2009) De acordo com a pronúncia recomendada pela norma culta, as letras sublinhadas nos
dois vocábulos de cada opção não representariam o mesmo fonema, exceto em:
a) tóxico - máximo
c) subsidiar - caçar
e) lixo – prolixo
b) rapaz - proeza
d) casa - feliz
2. (EMESCAM - 2010) Não pode ser acentuada a forma verbal sublinhada da opção:
a) Para não nos arrependermos no futuro, devemos traçar uma meta e persegui-la ao longo de nossa
carreira profissional.
b) Agora que já alcançamos a merecida aposentadoria, esperamos poder usufrui-la com muita tranquilidade.
c) Convem analisar outras oportunidades, antes de aceitar qualquer emprego.
d) Aí vem aqueles que defendem a liberação total dos jogos de azar.
e) Ainda bem que a seguradora repos todas as peças avariadas no acidente.
3. (EMESCAM – 2010) A língua portuguesa apresenta ao usuário algumas dificuldades gráficas, porque o
mesmo fonema pode ser grafado de diferentes maneiras. Exemplifica esta afirmação a opção:
a) coisa – incomoda – continuidade
d) quem – quando – psiquiatra
b) paciente – centro – existência
e) projeto – prejudicaram – prejuízo
c) existência – meses – batizaram
4. (EMESCAM – 2010) Às vezes temos de escrever duas letras para representar um único fonema. Essas duas
letras são denominadas dígrafo ou digrama. Assinale abaixo a opção em que isso não ocorre.
a) sangue
c) adolescente
e) carro
b) amassar
d) mnemônico
5.
a)
b)
c)
d)
e)

(EMESCAM – 2010) Assinale a opção em que todas as palavras se apresentam graficamente corretas.
impecilho – jaboticaba – catorze – usufruir
herbívoro – erva – quatorze – ansiedade
obsecado – exceção – taxa – chuchu
obsessão – ressarcir – catequisar – xeque-mate
tenaz – enchaqueca – tacha – transgressão

6. EMESCAM – 2011) Assinale a opção em que todas as palavras estão corretas quanto à presença ou ausência
da acentuação gráfica.
a) recém, íbero, arquétipo, indigno
d) pantera, uréter, látex, austero
b) capto, refém, gratuíto, núcleo
e) rúbrica, autópsia, cateter, caracteres
c) necropsia, ritmo, eclipse, perito
7.
a)
b)
c)

(EMESCAM – 2011) Ocorre(m) erro(s) de exemplificação na opção:
Estes vocábulos contêm fonema /s/ : ação, máximo, talvez, falácia.
Estes vocábulos contêm dígrafo: crescente, passeio, assaltante, querida.
Em cada um dos três primeiros vocábulos, o grafema x representa um fonema diferente; no último, representa
um encontro consonantal: enxame, próximo, exame, tóxico.
d) Estes vocábulos apresentam o fonema /z/ : desafortunado, exato, casamento, subsídio.
e) Estes vocábulos contêm ditongo: pai, não, correu, manteiga.
8.
a)
b)
c)
d)
e)

(EMESCAM – 2012) Observe a grafia destas palavras e assinale a opção em que não ocorre erro:
exceção, hortência, pardieiro e rodízio
meão, maisena, chamego e histérica
espontâneo, revesamento, trapézio e chafariz
muçarela, hesitar, cãibra e complascente
baliza, umidecer, babadouro e extensão

9. (EMESCAM – 2012) Assinale a opção que apresenta texto com vocábulo(s) indevidamente acentuado(s) ou
inacentuado(s) graficamente:
a) O decano do nosso conselho, além de muito erudito, é o protótipo do filantropo.
b) Os reféns, transidos de medo, assistiam ao êxodo da população.
c) Tenho a súbida honra de representar nessa assembleia a presidência daquele conselho.
d) O acrobata caiu do trapézio como uma bólide.
e) Neste ínterim os munícipes se revoltaram com a câmara de vereadores.
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10. (EMESCAM – 2013) A língua portuguesa apresenta ao usuário algumas dificuldades gráficas. Uma está
relacionada ao fato de um mesmo fonema ser gafado de diferentes maneiras. Exemplifica essa afirmação
a opção:
a) exemplo, enxame, tóxico
d) exame, juízo, poderoso
b) sala, sonoro, visão
e) honra, errado, poroso
c) quero, guerra, poder
11. (EMESCAM – 2014) Assinale a opção cujo vocábulo possui número de fonemas idêntico ao do
vocábulo ‘barrancos’:
a) asfixiado
c) morrendo
e) queixam
b) entanto
d) gastando
12. (EMESCAM – 2014) Assinale a opção que apresenta, respectivamente, os seguintes encontros vocálicos:
ditongo crescente, ditongo decrescente e hiato:
a) que / relógio / vieram
d) mantém / beligerância / potencial
b) quase / suicídio / carioca
e) quando / adquiriu / imediatamente
c) entrai / barbeiro / veleidade
13. (EMESCAM – 2014 )
“As profundas defasagens de tempos evolutivos que hoje medeiam entre os povos poderão ser
paulatinamente reduzidas. Para isso conta-se com a unidade psíquica essencial da espécie humana, que a toda
ela torna suscetível de progresso, e com a natureza mesma da revolução cultural que, ao contrá- rio da biológica,
processando-se por transmissão simbólica, faz-se rapidamente difundível sobre todos os contextos humanos.
Para tanto, criar-se-ão sistemas adequados de difusão e de educação de base mundial, capacitados a socializar
cada nova geração de acordo com os mesmos conteúdos e as mesmas diretrizes.
[ Darcy Ribeiro. O processo civilizatório. Com adaptações ].

Mantendo o contexto de que foram retiradas as palavras, indique a opção que contém o sinônimo inadequado:
a) diretrizes: direções
c) difundível: propagável
e) defasagens: diferenças
b) paulatinamente: rapidamente
d) suscetível: passível
14.
a)
b)
c)

(EMESCAM – 2014) Assinale a opção que apresenta uma palavra com erro de grafia:
Reboliço (=agitação) – destilar - meritíssimo
d) mexerico – irrequieto – prevenir
arrepiar – tricampeão – óbolo
e) intitular – siri – empecilho
hesitar – privilégio – discrição

15. (EMESCAM – 2014) A nossa ortografia prevê o emprego específico para cada uma destas formas gráficas:
porque, por que, porquê e por quê. Um emprego equivocado ocorre na opção
a) Fica tranquilo, mas não quero saber porque agiste assim.
b) Recusaste o cargo por quê?
c) O professor perguntou por que a aluna estava chorando.
d) Não entendemos o porquê de sua estranha atitude.
e) O feirante brigou porque o ajudante quebrou a balança.
16. (MULTIVIX – 2015) A palavra antifumo teve sua ortografia modificada pelo Novo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa. Assinale a alternativa em que há vocábulo que não segue a nova ortografia:
a) anti-higiênico, autoescola, aeroespacial.
d) antirracismo, pan-americano, sem-terra.
b) minissaia, sub-região, antiaéreo.
e) vice-rei, preexistente, semirreta.
c) co-herdeiro, ex-prefeito, macro-história.
17.
a)
b)
c)
d)
e)

(MULTIVIX – 2015) Assinale a alternativa na qual o sentido de um dos vocábulos não está correto:
Descrição (ato de descrever) X Discrição (ser discreto)
Descriminar (tirar a culpa) X Discriminar (distinguir)
Eminente (reles) X Iminente (prestes a ocorrer)
Flagrante (evidente) X Fragrante (perfumado)
Infligir (cominar) X Infringir (desrespeitar)
GABARITO

01. Resposta: “a”. A sílaba tônica é ÍN-, ínterim.
02. Resposta: “d”. Enquanto = 8 letras e 6 fonemas; queimar = 7 letras e 6 fonemas; folhas =
6 letras e 5 fonemas; hábil = 5 letras e 4 fonemas; grossa = 6 letras e 5 fonemas.
03. Resposta: “b”. Anjinho = 5 fonemas; carrocinhas = 9 fonemas; nossa = 4 fonemas; recolhendo = 8 fonemas.
04. Resposta: “d”. A separação correta é psi-co-lo-gi-a.
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05.
06.
07.
08.
09.

Resposta: “e”. Daqui = 4 fonemas; todas as outras têm cinco fonemas cada uma.
Resposta: “e”. Corrigindo as erradas: a) ad-je-ti-va-ção, boi-a-dei-ro; b) in-ter-vei-o, c) intui-to; d) bi-sa-vó.
Resposta: “a”: psi-cos-so-ci-al, tra-í-do.
Resposta: “a”. Pa-pa-gai-o apresenta um ditongo (gai).
Resposta: “c”. Veja a sílaba tônica de cada uma delas: zom-ba-RI-a, de-va-ga-RI-nho, com-pa-NHI-a. São
todas paroxítonas.
10. Resposta: “c”. Corrigindo as erradas: a) tran-sa-tlân-tico; b) bi-sa-vô; d) su-bes-cre-ver; e) ci-san-di-no.
11. Resposta: “a”. Mister é oxítona; decano, avaro e circuito são paroxítonas.
12. Resposta: “c”. Apenas du-e-lo está com a separação correta. Corrigindo as outras: tungstê-nio; bi-sa-vô.
OUTROS EXERCÍCIOS:
I. Faça a transcrição fonética.
Inflexível......... (10 letras).......ifleksivew.....in=dígrafo.......”x” é dífono; x=ks.....el=ew ditongo decresc. nasal
Inexorável........(10)..............inezoravew ....”x”=z
Lhama.............(05)...............Lama .............lh=dígrafo
Nhoque............(06)..............Noki................nh=dígrafo......qu=dígrafo
Arrastão...........(08)..............aRastãu..........rr = dígrafo ......ãu=ditongo decresc. nasal
Assadinho.......(09)...............asadiNu..........ss – nh = dígrafos
Ombros...........(06)...............õbrus...........om = dígrafo
Complexo........(08)...............kõpleksu... .....om = dígrafo...x = dífono ..........x=ks
Tórax...............(05)...............toraks.............x=ks.
Cresça.............(06)...............kresa .............sc=s
Exsudar...........(07)...............esudar............xs=s
Descendente....(11)..............desedeti.........sc=s / en=dígrafo / en = dígrafo
Cantam............(06)..............kataw..............an=dígrafo / am=aw – ditongo decrescente nasal
Pão .................(03)...............paw................ão = aw – ditongo decrescente nasal
glutens ...........(07)................gluteis...........ens=eys – ditongo decrescente nasal
hipotético........(10)................ipotetiku.........h= letra sem representação fonética
sucuuba..........(07)................sukuuba........uu=hiato
júnior...............(06)................junior............io=yo – ditongo crescente
rainha..............(06)................RaiNa............i = hiato / nh = dígrafo
canalhice.........(09)...............kanaLisi..........lh=dígrafo
II. Separe as sílabas.
1.
Piauí..........................Pi-au-í
2.
paisagem...................pai-sa-gem
3.
vaidade......................vai-da-de
4.
áurea.........................áu-rea ou au-re-a
5.
plúmbeo....................plúm-beo ou plúm-be-o
6.
étnico........................ét-ni-co
7.
tuiuiú (pássaro).........tui-ui-ú
8.
occipital.....................oc-ci-pi-tal
9.
amnésia....................am-né-sia ou am-né-si-a
10.
tungstênio..................tungs-tê-nio ou tungs-tê-ni-o
11.
feldspato....................felds-pa-to
12.
perspicaz...................pers-pi-caz
13.
quartzo......................quart-zo
14.
metempsicose...........me-tem-psi-co-se
15.
bisavó........................bi-sa-vô
16.
subemprego...............su-bem-pre-go
17.
cisalpino.....................ci-sal-pi-no
18.
disenteria...................di-sen-te-ri-a
19.
transatlântico..............tran-sa-tlân-ti-co
20.
interestadual...............in-te-res-ta-du-al
OBJETIVAS
01.C - 02.A - 03.C - 04.D - 05.B - 06.C - 07.D - 08.B - 09.C - 10.D - 11.D - 12.E - 13.B
15.B - 16.C - 17.C
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14.A -

