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Q1. (TJ) Assinale a incorreta
a) Na palavra “chegava”, a letra “h” forma d́ıgrafo
com a letra “c”;
b) Na palavra “hora”, a letra “h” no forma d́ıgrafo
com a letra “o”;
c) Na palavra “homem”, a letra “h” no forma d́ıgrafo
com a letra “o”;
d) Na palavra “milho”, a letra “h” forma d́ıgrafo
com a letra “i”;
e) Na palavra “ninho”, a letra “h” no forma d́ıgrafo
com a letra “n”.

Q2. (PUC) Assinale a palavra que tem o mesmo
número de fonemas da palavra cheque:
a) Fixo;
b) Lixo;
c) Ilha;
d) Caixa;
e) Sapato.

Q3. (SEAP) Na palavra “fazer”, notam-se 5
fonemas. O mesmo número de fonemas ocorre na
palavra da seguinte alternativa:
a) Tatuar;
b) Quando;
c) Doutor;
d) Ainda;
e) Além.

Q4. (Agente-SSP) Na Palavra “euforia” há:
a) 2 ditongos, e 5 fonemas vogais;
b) 1 ditongo, 1 hiato, 3 fonemas vogais e 2 fonemas
semivogal;
c) 1 ditongo, 1 hiato, 5 fonemas vogais e 1 fonemas
semivogal;
d) 1 ditongo, 1 hiato, 4 fonemas vogais e 1 fonemas
semivogal;
e) 1 ditongo, 2 hiato, 5 fonemas vogais e 2 fonemas
consonânticos.

Q5. (ESA) “No creias em pessimismo e der-
rota”. Há na frase os seguintes elementos fonéticos:
a) Ditongos decrescentes, hiato, d́ıgrafos e encontros
consonantais;
b) Ditongo decrescente, d́ıgrafos e encontros conso-
nantais;
c) Ditongo crescente, hiato, d́ıgrafos e encontros
consonantais;
d) Encontros vocálicos, d́ıgrafo e encontro consonan-
tal;
e) Ditongos crescentes, hiato, d́ıgrafo e encontro
consonantal.

Q6. (PUC) Assinale a alternativa em que o
“x” nunca é pronunciado como /Ks/:
a) Tóxico – máximo – prolixo;
b) êxtase – ex́ımio – léxico;
c) Exportar – nexo – tóxico;
d) Máximo – êxodo – exportar;
e) Ex́ımio – prolixo – êxodo.

Q7. (PUC) Indique a alternativa em que todas
as palavras têm, em sua śılaba tnica, uma vogal
nasal.
a) Cartomante, diferença, rindo, algum;
b) Consulta, andado, continuou, interrompeu;
c) Criança, andar, andado, antes;
d) Mesma, moço, como, medo;
e) Tinha, motivo, rindo, acreditam.

Q8. (Coppe-UFRJ) Assinale a alternativa er-
rada:
a) No vocábulo grande há somente um grupo conso-
nantal;
b) No vocábulo filha há um d́ıgrafo;
c) No vocábulo mundo há apenas duas consoantes;
d) Em ruim há um hiato;
e) No vocábulo também no há ditongo.

Q9. (ITA) Na sequência de palavras: autor,
açoite, triunfo, heresia, intuito, encontram-se:
a) 3 ditongos e 2 hiatos;
b) 2 ditongos e 3 hiatos;
c) 4 ditongos e 1 hiato;
d) 1 ditongo e 4 hiatos;
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e) 5 ditongos.

Q10. Assinale o vocábulo que contém cinco le-
tras, quatro fonemas e duas śılabas:
a) Estou;
b) Adeus;
c) Livro;
d) Volto;
e) Daqui.
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