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QUESTÃO 01

QUESTÃO 06

(UFRJ). Nesta relação, as sílabas tônicas estão destacadas.
Uma delas, porém, está destacada incorretamente. Assinale a.

Fonemas e letras são elementos essenciais para composição de
um vocábulo, tanto para a escrita quanto para a produção do som.
A partir da compreensão das concepções da fonologia, analise a
palavra “AMBIVALÊNCIA” e identifique o número de fonemas
e letras. Marque a alternativa verdadeira com relação à análise
fonológica da palavra em questão.

a) inteRIM.
b) puDIco.
c) ruBRIca.
d) graTUIto.
e) inauDIto.

a) 11 fonemas e 12 letras.
b) 12 fonemas e 12 letras.
c) 9 fonemas e 11 letras.
d) 10 fonemas e 12 letras.
e) 13 fonemas e 11 letras.

QUESTÃO 02
(FAU -Santos). Nas palavras enquanto, queimar, folhas, hábil
e grossa, constatamos qual sequência de letras e fonemas?
a) 8 -7, 7 -6, 6 -5, 5 -4, 6 -5.
b) 7 -6, 6 -6, 5 -5, 5 -5, 5 -5.
c) 8 -5, 7 -5, 6 -4, 5 -4, 5 -4.
d) 8 -6, 7 -6, 6 -5, 5 -4, 6 -5.
e) 8 -5, 7 -6, 6 -5, 5 -5, 5 -5.

QUESTÃO 07
Na escrita, ao se fazer a divisão da palavra em sílabas, não se
separam as letras que representam ditongo.

QUESTÃO 03
(Escola Naval -RJ). Nas palavras anjinho, carrocinhas, nossa
e recolhendo, podemos detectar oralmente a seguinte quantidade de fonemas, respectivamente:

Qual dos conjuntos de letras destacadas abaixo NÃO se enquadra
na regra apresentada?
a) Principais.
b) Cai.
c) Judicial.
d) Meio.
e) História
QUESTÃO 08

a) três, quatro, dois, quatro.
b) cinco, nove, quatro, oito.
c) seis, dez, cinco, nove.
d) três, seis, dois, cinco.
e) sete, onze, cinco, dez.

As palavras do texto – tecnologias – atualizadas – populações
– apresentam, respectivamente,

QUESTÃO 04
(PUC -MG). Assinale o vocábulo que contém cinco letras e
quatro fonemas.

a) ditongo crescente - hiato - ditongo decrescente
b) hiato - hiato - ditongo decrescente
c) ditongo decrescente - ditongo crescente – ditongo crescente
d) hiato - ditongo decrescente - hiato
e) ditongo crescente - hiato - ditongo crescente

a) estou.
b) adeus.
c) livro.
d) volto.
e) daqui.
QUESTÃO 05
(FGV). Assinale a melhor resposta. Em papagaio temos:
a) um ditongo.
b) um trissílabo.
c) um proparoxítono.
d) um tritongo.
e) um dígrafo.
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