
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 à posição da sílaba tónica, as palavras podem ser:

AGUDAS
Palavras cujo acento recai na última sílaba.

GRAVES
Palavras cujo acento recai na penúltima sílaba.

ESDRÚXULAS
Palavras cujo acento recai na antepenúltima sílaba.

Nota: sílaba tónica é aquela que se pronuncia com maior intensidade.

PALAVRAS

AGUDAS GRAVES ESDRÚXULAS



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

1 – Descobre e circunda duas palavras de cada frase que têm assinaladas a

sílaba tónica errada.

O Marco e o José brincam no recreio da escola.

A médica medica o menino Bruno no hospital.

1.1. – Escreve as quatro palavras e assinala corretamente a sílaba tónica 

de cada uma.

1.2. – Classifica, assinalando com X, cada uma das seguintes palavras

quanto à posição da sílaba tónica.

médica medica o menino Bruno

AGUDA

GRAVE

ESDRÚXULA

2 – Lê alto e com entoação as seguintes palavras, de modo a poderes

circundar corretamente a sílaba tónica de cada uma.

órgão    melão    Jerusalém    ferrugem    cangurus    ânus    anel    túnel

Palavra Divisão silábica Sílaba tónica Sílabas átonas

abóbora

laranja

pinhão

tâmara

castanha

3 – Completa.



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

GRAMÁTICA
RUBRICA :

1 – Lê e rodeia a sílaba tónica nas palavras destacadas.

A Mónica

Tinha um diário

E tinha um herbário

E tinha um sumário

E tinha uma túnica…

Sílaba tónica na…

…antepenúltima sílaba 
(3.ª sílaba a contar do fim)

…penúltima sílaba          
(2.ª sílaba a contar do fim)

…última sílaba              
(1.ª sílaba a contar do fim)

2 – Identifica cada um dos conjuntos de palavras e classifica-os quanto à

posição da sílaba tónica.

É grave é muito grave

Se o lavagante sonha

ser uma corvina

E se a corvina sonha

ser uma menina

E se a menina sonha

ser uma sereia.

Do Brasil ao Paquistão

Do Paquistão ao Estoril

À partida era só um

À chegada mais de mil.

José Fanha, Esdrúxulas, Graves e Agudas – Magrinhas e Barrigudas, Texto Editores, 2010

1.1. – Escreve as palavras destacadas na coluna correta, de acordo com a 

posição da sílaba tónica.

atenção
gritar

ananás

PALAVRAS

magnífica
Álvaro

paciência

PALAVRAS

fonte
verdade

órgão

PALAVRAS


