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Atividades de Língua Portuguesa  

28/09 segunda-feira  

1º Registrar o cabeçalho do dia 

2º Registrar as informações em seu caderno. 

Sílabas 
Sílaba é um fonema ou grupo de fonemas que são pronunciados por uma 

única emissão de voz. A base das sílabas na Língua Portuguesa são as vogais (a - 
e - i - o - u). Sem vogais, não há sílaba. 
Tonicidade 

Todas as palavras da Língua Portuguesa possuem uma sílaba tônica, que é a 
pronunciada com mais intensidade que as demais. 

Nas palavras tônicas, a sílaba tônica só pode ser uma das três últimas da 
palavra.  

Se for a última sílaba, dizemos que a palavra é oxítona. 
Se for a penúltima sílaba, dizemos que a palavra é paroxítona. 
Se for a antepenúltima sílaba, dizemos que a palavra é proparoxítona. 

Classificação Posição da sílaba tônica Exemplos 

Oxítona Última sílaba tônica café, quintal, guaraná 

Paroxítona Penúltima sílaba tônica velocidade, repórter, digno 

Proparoxítona Antepenúltima sílaba tônica simpático, próximo, lâmina 

Para facilitar nosso entendimento sobre este assunto é preciso prestar bastante 
atenção no modo como as palavras são pronunciadas. 
Mas de que maneira vamos realizar esta tarefa? 
Esta tarefa será realizada, observando o modo como as sílabas são 
pronunciadas. E ao pronunciar percebemos que algumas silabas são 
pronunciadas com mais força, outras com menos. 
Citando o exemplo da palavra – quintal 
Notamos que a sílaba tal foi pronunciada mais fortemente que a sílaba quin. 
Por isso dizemos que ela (tal) é a sílaba tônica. 
Dica importante: Todas as proparoxítonas são acentuadas. 
 
Aí vai um lembrete especial, do qual você não poderá nunca se esquecer!  



 
Nós contamos a sílabas das palavras, começando do fim para o começo. 
VAMOS TESTAR NOSSOS CONHECIMENTOS COM EXERCÍCIOS! 

1) LISTE AS PALAVRAS EM SEU CADERNO, DEPOIS SEPARE AS 
SÍLABAS E CIRCULE A SÍLABA TÔNICA. 

 
 Capim  
 Boletim 
 Jejum  
 Cupom  
 Marrom  

            Bônus      
            Húmus  
            Pódium  
            Fórum  
            Sótão  
            Ética  
            Rápido  
            Dinâmico              
            Sílaba  
            Elétrico  

 
2) UTILIZANDO AS PALAVRAS DO EXERCÍCIO NÚMERO 1, 

PREENCHA O QUADRO.  

 


