
1 – Distribui, na tabela abaixo, as seguintes palavras:

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

gramática    gavetão    cadeira     mão     par    diário    consciência

defeito    patrão    gato   cão   melancólica   calcar    rodapé   mãe

rapaz    avô    página    escola    obrigatória    mel    voz    maracujá

jornal    alfinete    perfeição   palmeira   linguística   árvore   bem

Quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser:

MONOSSÍLABOS
se tiverem apenas uma sílaba.

DISSÍLABOS
se tiverem duas sílabas.

TRISSÍLABOS
se tiverem três sílabas.

POLISSÍLABOS
se tiverem quatro ou mais sílabas.

MONOSSÍLABOS DISSÍLABOS TRISSÍLABOS POLISSÍLABOS



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

1 – Nesta sequência de sílabas está uma frase completa. Segue o código

abaixo para compor as palavras e formar a frase.

Depois/de/ter/sido/incapaz/defender/cinco,/seis,/sete,/dez/

golos,/o/guarda--redes/apanhou/com/muitas/assobiadelas.

 Separação da sílaba      / separação da palavra

1.1. – Na mesma frase, descobre:

2 – Com o seguinte conjunto de letras, forma seis palavras que sejam

dissílabos.

Um monossílabo:

Um trissílabo:

Um dissílabo:

Um polissílabo:

2.1. – Com o mesmo conjunto de letras, forma um monossílabo com três

letras.

O  G  C  A  M  L

3 – Acrescenta ou tira sílabas a cada palavra para formares novas palavras.

Segue o exemplo.

MONOSSÍLABOS DISSÍLABOS TRISSÍLABOS POLISSÍLABOS

macaca má

caçador

cola

pé



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

3 – Ordena as palavras e forma provérbios. Ilustra o provérbio que tem um

trissílabo.

a)  papo.      grão     o     galinha     grão     a     enche    a

b)  não            Cão              que              morde.             ladra

1 – Lê as quadras.

Meninas que estais estudando
Numas banquinhas pequenas:
Lá fora o Sol vai dourando
Os riscos das vossas penas.

Meninas que estais sorrindo
Numas banquinhas sentadas:
Lá fora flores vão abrindo
Com as vossas gargalhadas.

Meninas que estais sonhando
Numas banquinhas de pinho:
Lá fora canta, chamando
O canto dum passarinho.

1.1. – Completa o quadro com palavras das quadras. Escolhe palavras

diferentes.

1.ª QUADRA 2.ª QUADRA 3.ª QUADRA

um monossílabo

um dissílabo

um trissílabo

um polissílabo

2 – Em cada alínea, rodeia a palavra com o número de sílabas diferente.

a)  cama; tambor; farol; regador b)  verdade; polícia; caracol; nêspera
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