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Terça-feira 

 

 

Sílaba tônica 
Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. 

Exemplos: papel, felicidade, ânimo. 

 

Classificamos as palavras em três grupos de sílabas tônicas: 

 Oxítonas: quando a sílaba tônica é última. 
Exemplos: sofá, caqui, papai. 
 

 

 Paroxítonas: quando a sílaba tônica é a penúltima. 
Exemplos: relógio, princesa, caderno. 
 

 

 Proparoxítonas: quando a sílaba tônica é a antepenúltima. 
Exemplos: médico, xícara, matemática. 
 

 

 

 

 

Em seu caderno, usando letra cursiva, faça o cabeçalho. Em seguida, copie e resolva 
os exercícios abaixo:  
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Qual é a sílaba mais forte? 

Orientação: 
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1) Copie as palavras em seu caderno, sublinhe as sílabas tônicas em cada uma delas e 
classifique-as. Siga o modelo. 

 

 

  

 

 

 

 

2) Numere corretamente usando: 

(1) para as palavras oxítonas           (2) para as palavras paroxítonas 

(3) para as palavras proparoxítonas 

 

 

                                               

                                           

 

                                             

 

3 -  Copie as palavras nos lugares certos: 

 

 

 

 

 

a) guaraná=                                         

b) abelha=                                                     

c) árvore=                                                      

d) véspera=                                                                                          

e) carnaval=                                                                                                 

f) manhoso=                                                  

g) bicho=                                                       

h) saúde =      

 i) esquina=  

 j) esperto                                                

k) brejo= 

 l) negócio=                                          

m) urubu = 

 n) fábula= 

 o) trágico= 

Feliz= oxítona 

a) (   ) óculos                                                    

b) (   ) jornal                                                      

c) (   ) banana                                                  

d) (   ) abacaxi                                    

e) (   ) pílula                                                     

f) (   ) sossego 

g) (   ) ônibus 

h) (   ) anzol 

i) (   ) dinheiro 

j) (   ) café 

 k) (   ) janela 

  l) (   ) máquina 

m) (   ) simpático 

 n) (   ) pião  

 o) (   ) roseira 
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1) Assistir ao vídeo antes da aula 

 

 

 

 

 
2) Fazer a leitura da página 204 

3) Roda da conversa google meet 

4) Pesquisa da página 205 (a professora fará a divisão dos grupos) 

5) Como devolutiva, os grupos apresentarão a pesquisa na próxima aula da semana 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link do vídeo: https://youtu.be7HIULhMXKIw 
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Atenção ao roteiro 

https://www.youtube.com/watch?v=7HIULhMXKlw

