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REVISÃO/PORTUGUÊS (6º ANO) 

1- Indique a quantidade de fonemas e letras nas palavras abaixo: 
a) Coletar- 
b) Resumido- 
c) Escola- 
d) Mola- 
e) Saúde- 
2- Em: 2.1- Minha mãe toca piano muito bem.  
            2.2- A cadeira está quebrada. 
a) Identifique a palavra que contém um hiato na primeira frase: 
  

b) Qual é a palavra da segunda frase que podemos encontrar um ditongo e em seguida identifique-o: 
__________________________________________________________________________________________________ 
3- Assinale o item em que todas as palavras estão de acordo quanto à sua tonicidade: 
a) pulo/paroxítona, aula/oxítona; 
b) dever/oxítona, dormir/proparoxítona; 
c) galeria/paroxítona, pé/paroxítona; 
d) café/oxítona, bule/paroxítona; 
e) acesso/paroxítona, lâmpada/paroxítona. 
4- Cite dois exemplos de palavras oxítonas e dois exemplos de palavras proparoxítonas: 
a) Oxítonas- 
b) Paroxítonas- 
5-Explique a regra de acentuação das palavras: troféu e anzóis. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
6- Qual gênero textual apresenta uma estrutura básica (semelhante à carta pessoal) constituída pela presença de 
interlocutores (emissor/receptor) e o grau de formalidade da linguagem depende da relação entre os interlocutores, ou 
seja,( coloquial ou formal)? 
a)Post; 
b) e-mail; 
c) Conto; 
d) Crônica; 
e) Lenda. 
7) Em: Ela está calma. 
           As inscrições para o concurso de artesanato estarão abertas até o dia 20 de Abril. 
*Identifique nas frases acima, duas palavras que são acentuadas graficamente por terem a mesma tonicidade: 
__________________________________________________________________________________________________ 
8- Reescreva a frase abaixo usando o antônimo das palavras destacadas: 
          Ela poderia considerar-se uma pessoa respeitosa, responsável e consequente. 
__________________________________________________________________________________________________ 



9- Quais são as palavras abaixo que possuem hiatos? 
a) saúde, poema, poético; 
b) mais, leiteiro, saguão; 
c) claro, visita, perto; 
d) pneu, país, ponte; 
e) três, rei, cooperar. 
10- O gênero narrativo apresenta em sua estrutura, alguns elementos próprios. Quais são? 
a) Personagem, ação, tempo narrativo, espaço e enredo. 
b) Personagem, ação e tempo narrativo. 
c) Personagem, ação e espaço. 
d) Enredo e personagem. 
e) Ação, tempo narrativo, espaço e enredo. 
 
 
  


