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Questão 1) 
A letra m. 
 

Questão 2) 
O poema lembra uma montanha ou um cume (pico) 
de uma montanha, o que coincide com a ideia de um 
formigueiro no cume de uma montanha, mencionada 
por ele. 
 

Questão 3) 
a) formigueiro, cima, cume, uma, montanha. 

b) um, em. 
 

Sílaba 
 

Questão 1) 
Porque o anúncio faz uma brincadeira com o sentido 
da palavra separe, separando-a em sílabas. 
 

Questão 2) 
a) Coletam metal, papel, vidro, plástico e matérias 
orgânicos. 

b) Verde, amarelo, azul, vermelho, e cinza ou preto. 

c) A frase foi escrita com as mesmas cores de alguns 
cestos de coleta de lixo. 
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Questão 1) 

a) Não. 

b) Emprega-se g nas palavras que derivam de outras 
que já apresenta essa letra. 
 

Questão 2)  
Regurgitam - regurgitamento, regurgitação. 
Nojo - nojento, nojeira, enojar, enojado. 
Ágil - agilidade, agilizar, agilizável. 
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Questão 1) 
Energia. 
Vegetais … Energéticos. 
 
 
 
 
 

Questão 2) 
 

desajeitado varejista gorjeio laranjeira 

rejeitar sujeira agenda digestão 

egípcia jejum rigidez selvageria 

 

Questão 3) 
 

canjica jerimum berinjela jequitibá jiboia 

jirau jiló moji juriti  

 

Questão 4) 
 

majestoso inteligência 

majestático inteligível 

 

Questão 5) 
a) viagem. 

b) viajem, viagem. 
 

Questão 6) 
a) cafajeste; cervejeiro; gíria; garagem; fuligem. 

b) manjericão; gibi; geada; sarjeta; gingar. 

c) injeção; refúgio; pedágio; relógio; majestade. 

d) gorjeta; lambujem; vagem; gilete; algema. 

e) gergelim; estrangeiro; estrangeiro; rabugice; Jérsei; 
pegajento. 
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Sono 
Escuro 
Buraco 
Coco 

Abacaxi 
Cachorro 

Bule 
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Questão 1) 
Monossílabas: um, que. 
Dissílabas: ela, doce, atrai, esses 
Trissílabas: libera, liquido, insetos 
 

Questão 2) Formigas 

Questão 3) Atrai  

Questão 4) Tamanduá 

Questão 5) Idade 

Questão 6) Único 

Questão 7) Madeira 

Questão 8) Milhões 

Questão 9) Daí 

Questão 10) Líquido 

Questão 11) Contar 
 

Questão 12)  
a) A sílaba tônica já está identificada 

b) Organize as palavras em três grupos: 
Oxítonas: tamanduá, milhões, atrai, daí, contar 
Paroxítonas: formigas, idade, madeira 
Proparoxítonas: único, líquido 
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Questão 1) 
a) Os versos dão a entender que a música de uma 
caixinha de música aguça a nossa imaginação e nos faz 
“viajar”. 

b) Resposta pessoal. 
 

Questão 2) 
a) Não. Em caixinha, a letra x reprenta o fonema /x/; 
em galáxias representa os fonemas /ks/. 

b) o dígrafo são as letras nh, presentes na palavra 
caixinha. 

c) Nas palavras caminho e moinho. 

d) caixinha:8 letras e 7 fonemas; 8 letras e 9 fonemas. 
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Questão 3) 
a) Marque o x no com e tempo. 

b) Com: 2 fonemas;tempo; 4 fonemas 
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Questão 1) 
a) Promover os serviços prestados por uma empresa 
especializada em trabalhos com pisos em geral. 
Não, pois a imagem está relacionada com a música e 
orquestra. 
 

Questão 2) 
a) conserto e concerto 

b) Com o próprio texto verbal do anúncio indica, con-
serto significa “reparo, restauração, reforma, ” con-
certo significa “apresentação musical, geralmente 
com vários instrumentos.” 

c) A palavra concerto. 
 

Questão 3) 
a) 3, 1, 2 

b) sim, pois plateia tem, no texto, o sentido de” con-
sumidor”. 
 

Questão 4) 
a)Seria conserto, pois a empresa é especializada em 
arrumar ou reformar(consertar) pisos. 

b) O anúncio dá a entender que a empresa fará um 
conserto, mas o trabalho ficará tão bom que parecerá 
um concerto, isto é, um espetáculo. 
 

Questão 5) 
Com esses recursos, o anúncio cria uma espécie de 
jogo com o leitor, que tem de descobrir o sentido das 
palavras e do texto como um todo. Esse jogo atrai a 
atenção do leitor e o seduz, uma vez que o jogo dá 
certo prazer. 
 

 

Questão 1) 
a) Sim, a palavra q sempre é acompanhada da letra u, 
mas nem sempre o u é acompanhado pela letra q. 

b) Não , não é pronunciada quando as letras qu for-
mam um dígrafo, como ocorrem em queijo e quilo, 
por exemplo 
 

Questão 2) 

a) O fonema /â/. 

b) Nasal, pois se trata do til. 
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Questão 3) 
Sim;ela se relaciona com o contexto do poema;o la-
drão roubou um pedaço de pão, o poeta “demonstra” 
isso com bom humor, suprimindo uma letra da pala-
vra pão. 
 

Questão 4) 
a) mentira 

b) verdade 
 

Questão 5) 
Ele critica a falsidade do ser humano, já que este pen-
sa uma coisa(verdade) e diz outra(mentira)  

 


