
Escola Saber Viver 

Aluno(a):___________________________________________________ 

Data: ___/____/______ 

Professora: Cássia 

Atividade de revisão 

Copiar de caneta no caderno de português e responder de lápis. 

 

1- Separe as sílabas e classifique as palavras de acordo com o exemplo: 

Marina Ma-ri-na Trissíliba 

Xicrinha   

Chocolate   

Admirar   

Carroça   

Arriscar   

 

2-Divida as palavras em silábas, escreva a silába tônica,e classifique-as 

quanto a tonicidade  : 

 

Palavra  Divisão silábica Sílaba tônica  Classificação 

Própria    

Túmulo    

Manhã    

Viçosa    

Mistério    

Pajé    

Mandioca    

Lágrima    

Amor    

 

3-Coloque as palavras dos quadros nas colunas correspondentes: 

 

Estômago- olhou- caneta- última- anel- bola- música- garota- pessêgo 



 

OXÍTONAS PAROXÍTONAS PROPAROXÍTONAS 

   

   

   

   

   

 

4- Separe as palavras conforme o encontro vocálico: 

Iguais -saúva-coração-aula- rua aonde-Paraguai- papai-leite-criado-saúde 

-Uruguai-desiguais- louco-enxaguou 

 

DITONGOS TRITONGOS HIATOS 

   

   

   

   

   

 

5- Sublinhe a silába tônica dos vocabu-los e classifique-os: 

a) Árvore 

b) Também 

c) Lâmpada  

d) Apresentou 

e) Guerra  

f) Feiúra 

 

6- Sublinhe os dígrafos das palavras: 

Chocolate- agulha- osso- guiné- aquilo- casinha- crescente- nascer- leque 

arruda  

 

7-Coloque C para o encontro consonantal e D para dígrafo: 

Vinho_____                                         linha______                        chave____ 

Braço______                                        preto______                       assustada______ 

Planta_____                                          Catraca____                       Chinelo_______ 



 

8-Substitua a palavra destacada pelo sinônimo correspondente 

a) Residuo na capital do estado 

_________________________________________________________ 

 

      b)No céu, a lua surgiu muito bela. 

     _________________________________________________________ 

 

c) O sol desaparece á tarde no horizonte. 

_________________________________________________________ 

        

     d)Aquele soldado é valente. 

       _________________________________________________________ 

 

     e) Minha colega mora distante de casa. 

      __________________________________________________________ 

 

9- Observe o modelo e ache o antônimo  

Honesto-desonesto 

a)Fazer                                 d)abotoar 

            

b)Gosto                                e)feito 

 

c)Aparecidos                        f)arrumado 

 

g)ordem                               h)fazer 

 

10- De o antônimo das palavras: 



a) Supotável                                       b) partindo                   c)recuar 

 

d)descansado                                        e)subimos                     f)frio 

 

       g)áspera                                              h)acordar                      i)branca 

 

11-Complete com os homônimos das palavras destacadas : 

Os palhaços são engraçados. 

O doente ficou são. 

 

a) As mesas são cobertas de pó 

Comprei ____________ de lã. 

b) O prisioneiro daquela cela __________ a carta. 

c) Sujei a manga do palito com calda de ___________. 

d) A ama de casa ________ o bebê. 

 

12- Relacione as palavras homônimas : 

 

a)Comprei um cinto                                      ______ Estou sem dinheiro 

b)Comprei cem figurinhas.                           ______O pássaro bica as pessoas 

c)Vou á bica buscar água.                             ______Eu sinto frio 

d) Mamãe vai colher flores.                           ______Mamãe cozinha bem 

e) Fui a cozinha comer.                                 ______Uso a colher para sopa. 

 

Assuntos da prova de português estudar pelo livro de gramática 

páginas,13,14,18,22,23,27,28,44 e 45. 

 

Bons estudos, meus amores! 


