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# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE! 
 

Língua Portuguesa 4º ano (Atividade 16) 

Atividade com a habilidade (EF04LP02), ler e escrever, corretamente, palavras com sílabas 

VV e CVV em casos nos quais a combinação VV (ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, 

ou).                                                                          

 

Agora responda atentamente as questões abaixo. 

1. No trecho: “A notícia se espalhou e veio gente de todo canto para ver o que ia nascer da 

montanha.” As palavras destacadas possuem: 

(a) Somente hiato. 

(b) Somente ditongo. 

(c) Somente tritongo. 

(d) Hiato e ditongo. 

 

2. Sabendo que hiato é o encontro de duas vogais numa palavra, sem que estejam na mesma sílaba, mas 

sim em sílabas diferentes, marque a opção em que todas as palavras possuem hiato. 

(a) Curiosidade – dias – pessoas.  

(b) Poeira – apareceu – ingênuo. 

(c) Veio – notícia – meio. 

(d) Começou – aumentava – tremeu.  
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3. Sabendo que encontro vocálico é o “encontro de duas ou mais vogais na mesma palavra”; 

complete as palavras abaixo com l ou u e descubra se as palavras possuem ou não encontros 

vocálicos. Marque as palavras que têm encontro vocálico. 

(a) Sa ___na. 

(b) Pa ___mada. 

(c) Degra ___. 

(d) A___meirão. 

 

4. Observe as imagens e marque a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente. 

   

(a) Cadiado – Relógio. 

(b) Cadeado – Relógeo. 

(c) Cadeado – Relójio. 

(d) Cadeado – Relógio. 

 
5.Na frase: “Lave bem as mãos.”, qual é a palavra que possui ditongo? 

(a) Lave. 

(b) Bem. 

(c) As. 

(d) Mãos. 

 

 

 

 

 

 

E agora vamos? Vamos brincar? Você sabe que brincando nós também aprendemos? Entre 

no site   http://www.taubate.sp.gov.br/escolasemmuros/    e confira a atividade lúdica de hoje!!! 

 

Professoras parceiras para a elaboração das atividades: 

 

Adriana Cristina, Daniela Cursino, Flávia Silva, Juliana Elias, Maria Marisa, Shirley de Moura, 

Silvia de Oliveira, Vanessa Testa. 
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