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Conceito

• Leia pausadamente a palavra cidade.

• Para pronunciar cada um desses conjuntos de fonemas, você 
soltou o ar num só impulso de voz. Esses conjuntos de 
fonemas recebem o nome de sílaba. 

Sílaba é um conjunto de fonemas produzidos 
num só impulso de voz.

CI DA DE



Conceito

• A vogal constitui a base da sílaba. Nesse sentido, em cada 
sílaba deve saber sempre uma vogal. Pode-se, portanto, 
afirmar que há numa palavra, tantas sílabvas quantas forem 
as vogais.
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Número de Sílabas

• De acordo com o número de sílabas, as palavras são 
classificadas em:

1. Monossílabas (uma sílaba):
Ex.: Mar; Quais; Meu ; É ; Sol ; Dê ; Um ; O ; Pôs ; Por ; Mil ; Mal.

2. Dissílabas (duas sílabas):
Ex.: Casa (ca-sa); Prato (pra-to); Flores (flo-res); Água (á-gua).

3. Trissílabas (três sílabas):
Ex.: Favela (fa-ve-la); Trânsito (trân-si-to); Chuvisco (chu-vis-co).

4. Polissílabas (quatro ou mais sílabas):
Ex.: Computador (com-pu-ta-dor); Felicidade (fe-li-ci-da-de).



Sílaba tônica e átona

• As sílabas de uma palavra pronunciadas com diferentes 
intensidades: uma pe forte e as demais são fracas. A sílaba 
forte recebe o nome de sílaba tônica; a sílaba fraca recebe o 
nome de sílaba átona.
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Posição da Sílaba Tônica

• De acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra é 
classificada como oxítona, paroxítona ou proparoxítona.

1. Oxítona (a sílaba tônica é a última):
Ex.: ca-ju; fe-liz; fu-bá; ju-ri-ti; do-mi-nó; u-ru-bu.

2. Paroxítona (a sílaba tônica é a penúltima):
Ex.: ca-sa; me-sa; sa-la; ca-ne-ta; me-ni-no; ga-ve-ta.

3. Proparoxítona (a sílaba tônica é a antepenúltima):
Ex.: nú-me-ro; má-xi-mo; trê-mu-lo; fe-nô-me-no; re-pú-blica.



Monossílabos tônicos e átonos

• Monosílabo Tônico é a palavra pronunciada 
fortemente.

Ex: O Sol é uma estrela

Tenha dó de mim.

• Monosílabo Tônico é a palavra pronunciada 
fortemente.

Ex: O Sol é uma estrela (OSol)

Tenha dó de mim. (demim)

Disse-me a verdade. (Disseme averdade)
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