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1. (CONSULPLAN) Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo.

a) ninguém / disso / própria.

b) velhos / recorreram / pessoas.

c) problema / melhor / subverteu.

d) conhecimento / quando / programa.

2. (AOCP) Assinale a alternativa em que ocorram, respectivamente, dígrafo vocálico, 
dígrafo consonantal e encontro consonantal.

a) Oferecimento – dignas – conflito.

b) História – sobrevive – aspecto.

c) Violência – acesso – psicológica.

d) População – ressaltar – trabalho.

e) Personagens – Brasil – durante.

3. (INSTITUTO AOCP) Embora a palavra “violência” tenha nove letras, ela apresenta 
oito fonemas, pois apresenta um dígrafo. Assinale a alternativa em que também 
ocorrem nove letras e oito fonemas, devido à presença de um dígrafo.
a) Governos.
b) Homicídios.
c) Prevenção.
d) Políticas.

e) Município.

4. (CONSULTEC) Do ponto de vista fonético, pode-se afirmar que o termo

a) “sociedade” possui o mesmo tipo de grupo vocálico que “condições” .

b) “consciência” é acentuado por uma razão diferente da que recomenda a 
acentuação de “civilizatório” .

c) “prisioneiro” apresenta o mesmo número de sílabas que “submetido” .

d) “humilhado” , assim como “tratado” , mostra a presença de um dígrafo na 
sua estrutura.

e) “animalizado” tem a sílaba tônica na mesma posição que a palavra “bicho” .

5. (EXATUS) Assinale a alternativa incorreta:

a) Existem ditongos em: “trégua, farmácia e herói”.

b) As palavras: “atlas, brisa e prega”, possuem encontros consonantais 
imperfeitos.

c) “Saara, coroa e caí” são palavras que possuem hiatos.

d) As palavras: “tempo, minto e álbum”, possuem dígrafos vocálicos.

e) As palavras: “chave, filho e crescer”, possuem dígrafos consonantais.
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6. (EXATUS) Assinale a alternativa que apresentar informações errôneas:

a) As palavras: “faixa, andou e patrão”, possuem ditongos, ou seja, encontro 
de dois sons vocálicos na mesma sílaba.

b) As palavras: “suado, possuir e notícia”, possuem hiatos, ou seja, encontro 
de dois sons vocálicos pronunciados um numa sílaba e o outro na imedia-
tamente seguinte.

c) As palavras: “passar, falha e nasça”, possuem dígrafos.

d) As palavras: “iguais, saguão e averiguei”, possuem tritongos.

e) Em: “enguiçado, delícia e ruim”, temos, respectivamente, dígrafo, ditongo e hiato.

7. (CONCURSOS/MS) Analise as afirmações seguintes.

I. As expressões SALÁRIO e APLICÁVEL são paroxítonas.

II. As expressões OLÁ e SÉRGIO são oxítona e paroxítona, respectivamente.
III. Nas expressões MELISSA e BRASILEIRO, temos dígrafo, encontro consonantal 

e encontro vocálico, respectivamente.
IV. As expressões PROVÉRBIO e HISTÓRIA são paroxítonas terminadas em 

ditongos abertos.

Assinale a alternativa que apresenta a(s) afirmação(ões) correta(s).
a) I e II, apenas
b) II e III, apenas.
c) I, II e III, apenas
d) I, II e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

8. (CIAAR) Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentem a semivogal “u”.

a) Outra – meu – pouco.

b) saúde – quando – resolveu.

c) Último – que – transportou.

d) Possuir – sobrou – ocupada.

9. (INSTITUTO AOCP) Referente aos excertos “O mantra da autoajuda, de visuali-
zar o sucesso, é um passo para o fracasso.” e “Quero que você se veja jogando, 
sabendo que dessa vez você pode reagir mais rapidamente”, é correto afirmar que 
há dígrafo em “mantra”, “sucesso”, “Quero” e “dessa” e há ditongo decrescente 
em “mais”.

(�) Certo                 (�) Errado

10. (CESPE) Os vocábulos “prejuízo” e “gratuito” possuem hiato.

(�) Certo                 (�) Errado
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