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Permitir o exercício facilita o aprendizado e consolida o conhecimento. Responda aos nossos exercícios e verifique suas respostas em feedback. Se você precisar de ajuda com exercícios, leia nosso artigo sobre sílabas tônicas, com explicações sobre as palavras oxicotônica, paroxintônica e procoxic.1. Marque a opção onde todas as palavras paroxítono.a) glúten, ruim, revólver,
amigo. b) felicidade, hangar, Botox, tênis. c) órgão, livre, público, pólen. d) libido, fácil, estranho, álibi. c) órgão, livre, público, pólen 2. Qual é a posição do leitmotif silábico das palavras... Oxytons; b) paroxyto; c) prócoxitons. a) Na última sílaba da palavra b) Na penúltima sílaba da palavra c) Na antepenúltima sílaba da palavra 3. Classifique rapidamente as seguintes palavras
em oximoton, paroxona e procoxitona. b) Açúcar; c) lá; d) tabu; e O sótão; Vírus d) Dinâmica; h) Aipim; Menu; j) Trepago. a) Paroxíton b) paroxítono c) oximoton d) oximoton e) paroxyd n) paroxyd h) procoxiton h) oximoton i) oximoton j) procoxiton 4. Identificar a sílaba básica das seguintes palavras.a) fênix; b) Sozinho; C) geladeira; d) Órfão; Caráter; (f) Felizmente. a fe b) zi c)
dei d) ou e) r f) homens 5. Para marcar a opção, que define corretamente uma das regras para acentuar as palavras paroxíton.a) Todas as palavras paroxíton são graficamente acentuadas. b) Paroxytons finalizados em r, l, n, x, ps graficamente estressados. c) Paroxítons gráficos, acabados em vogais I e vogais u. b) paroxytons, finalizados em r, l, n, x, ps graficamente
enfatizados. 6. Classificar palavras em paroxítons e procoxitons.a) manchete; b) filantropo; c) O antídoto; d) Registro; e Libido; f Ao mesmo tempo. a) Paroxíton b) paroxíton c) procoxiton d) paroxyside e) paroxyside f) procoxiton 7. Classifique os seguintes monolays em tônicos e antônios.a) me; b) Ruim; c) se; d) Luz; e Bom; f ou. a) Atono b) tônico c) atono d) tônico e) tônico f)
Aton 8. Enfatize corretamente as seguintes palavras oximotos, paroxytos e procoxitons.a) cipo; b) fósforo; c) estômago; d) Limpo; Bíceps; Júri d) látex; (h) Ninguém; (i) Troféu. a) Vine b) fósforo c) estômago d) purê e) bíceps f) júri d) látex h) ninguém (i) troféu 9. Marque e corrija as palavras oximoton e paroxítono, que são erroneamente acentuadas.a) coco; b) ubrub; c) Seios; d)
Higiene; e Lá; f Açaí; d) Joias; Dê; Proibir; j) Bênção: k) ittem. a Coco (b) abutre d) higiene e) ali g) joia h) deem i) proibido (k) parágrafo 10. Digite uma alternativa que tenha palavra oxitona, paroxíton e proparoxitone.a) por dia, registro, válido. b) azul, bênção, míope. c) Nut, ruim, acadêmico. d) sati, peito, higiene. b) Azul, Bênção, Português Míope, Revisor e Lexicographbourne
no Rio de Janeiro Atividade linguística focado em alunos do quinto ao sexto ano do ensino fundamental, com análise de trechos de canções: Apelido Carinhoso (Gusttavo Lima), Anjos Impressionantes (Gustavo Mioto) e Dom Maria (Thiago Brava com Parte Jorge) para classificação silábica e identificação de sílabas tônicas. Este português para download está disponível em um
modelo de edição de palavras, pronto para imprimir um PDF, e respondido. Baixe este exercício português em: ESCOLA: DATA:PROF: CLASSE: NOME: Texto para questionar 01Dona Maria Sinto muito em vir aqui então Perdoe o figurino maloqueiro Camisa larga e boné de volta Bem durante a novela que a senhora ama mais Por três dias Eu não durmo direito Sua filha me
deixou assim e o que ela mais diz é que a senhora não é corajosa Mas hoje eu não vou tomar ões1.Analise um trecho da canção do cantor Thiago Brava (parte). Jorge) e faça um círculo em torno das palavras tônicas sílabas abaixo: SORRYA'Y'YESSETRAJEPERPERPERLO-KWEIERERHESHIRE-THE-SEEWOMANSLADYText não é segredo entre nós que meu término
recentemente e você organiza o que ela virou e é um sentimento que insiste em mexer ós analisar um trecho da música Apelido Carinhoso do Cantor Gusttavo Lima para categorizar as palavras abaixo como um tônico sílaba em oximoton, paroxíton ou proparoxitone.amorsegredot'rminorecentearrumaviroiroubagun'armenteminhainsteTexto para questo 3Impressing Angels Today
was right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, right, só um dia cansativo de trabalho que terminou comigo, estou aqui com os pés prontos para dormir tossing para você visita frequente, que nem sua tia chata que nos irritou, eu sinto falta de nós Exceto por isso, o resto, até que eu dê a conta Julinha t e banguela e Pedro só está pronto O que está
faltando da máquina eu já até conta... um trecho da canção de Gustavo Mioto, Impressionando os Anjos, e depois desenhar a sílaba principal das palavras abaixo. IMPRESSIONANDOTHESCONTAANJOSFRE'QUENTPAYINGHARDSAUDADECHATAISTODAYIRRITAEA'UIEUELUELAJULINHAPOC'TIRESTOPEDROAPRONTATAVAPor Rosian Fernandez - Graduado em
letras e pedagogia e pós-graduado em educação especialRereas estão no link acima da manchete. Denuncie este anúncio Com esses exercícios, você pode verificar o quanto você já sabe sobre a classificação de palavras para acentuar o tônico. questão 1 Marca é a única alternativa em que todas as palavras oximoton: a) material - argila - b) café - poderoso - pedra c) - capital
- abutre d) grafite - depois - aliança e) étnica - chapéus vêem responder pergunta 2 classificar palavras de acordo com o sotaque tônico: a) residente b) básico c) d) Cola farmacêutica e) judô f) ver resposta pergunta 3 (Cetrede) Em qual das variantes são todas as palavras de oxitonização? a) Luto/nó/terá. b) Nobel/fino/casa. c) Calor/também/herói. d) Carga/suor/pé. e
Implementar/perceber/notar. Veja a pergunta resposta 4 (Prefeitura de Bom Retiro-SK) Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras loft, sequestro e funil, respectivamente: (a) Proparoxyton - oxiton - paroxído. b) Oxyton-paroxíton - procoxiton. c) Paroxíton - proparocyton - oximoton. d) Paroxon - oximoton - procoxyton. Veja a resposta para a pergunta 1 Letra C - Sotaque
tônico recai sobre a última sílaba de todas as palavras: antes - capital - abutre. Resposta de perguntas de volta À pergunta 2 a) paroxíton - residente b) oximoton - c) principal proparoxyton - felic'simo d) proparoxyton - farmacêutico e) oxioton - judeo f) paroxyton - cola de volta pergunta Resposta à pergunta 3 Letra C - ênfase tônica recai sobre a última sílaba de todas as
palavras. Pergunta de volta Resposta à pergunta 4 Carta C: - Loft - sotaque tônico cai na penúltima sílaba. - squeamatic - sotaque tônico cai na antepenúltima sílaba. - funil - sotaque tônico cai na última sílaba. de volta à questão Assista às nossas videoaulas Mark Alternative, cujas palavras são enfatizadas pelo fato de que oxitos: a) jaqueta, café, jilo b) ônibus, satélite, oásis
em) você, Goigna, Ryugua d) também, Santarém, e) açaí, rabich, culos Marc alternativa, cujas palavras são todas propxitone: a) animal, anfíbio. b) mesólise, cadeira, abutre. c) Anistia, sarakura, bambolê hula. d) arcade, áspero, Curitiba. e Analítico, hipérbole, legal. Note uma alternativa cuja palavra é classificada como paroxíton de acordo com a sílaba tônica: a) urso b) bus c)
mão d) hula hoop e) alternativa de marca cólica, cuja sequência de palavras tem a seguinte classificação: ocitoto, paroxíton e procoxiton: a) abelha, fluxo, subida. b) Ombro, cadeira, trompete. c) água, duro, carrinho. d) arado, azeitona, cadeira. (e) Bebê, cama, áspero. Letra Respostas: Todas as palavras são oxitônicas porque a sílaba tônica cai na última sílaba: jaqueta, café e
jilo. De volta à questão Carta E: Palavras de analítica, hipérbole e tônica presente legal na antepenúltima sílaba. De volta à pergunta Carta A: O Urso da Palavra apresenta uma sílaba destacada na penúltima sílaba - sua. De volta à pergunta Carta E: A palavra guri apresenta a sílaba 'ri' como uma sílaba tônica (a última - oximoton); A 'cama' apresenta a sílaba 'ca' como uma
sílaba tônica (a penúltima - paroxíton); A palavra áspero apresenta a sílaba ace como uma sílaba tônica (antepenlasta - procoxitone). De volta à questão Assista às nossas videoaulas de videoaulas
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