
 

 

 

Nome: __________________________________________________________ nº____5ºANO__ 

Exercícios de Português – Revisão de Gramática                                        Professora: Juliana 

Data: ___  / 03 / 2020                                                                                          Nº de Questões: 08 

 

Os exercícios ( folhas ) poderão ser impressas e as respostas feitas a lápis. Caso não tenha 

como imprimir, os exercícios deverão ser feitos em folha pautada, copiados a caneta e 

respondidos a lápis. Não esqueça do capricho!!!  

 

1. Responda as questões com atenção, não esqueça que as respostas devem ser completas: 

 

a) Explique o que é alfabeto. 

 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

b) Quantas letras o alfabeto da língua portuguesa possui? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. Reescreva as palavras de cada grupo em ordem alfabética: 

 

a) romã – abacate – pêssego – laranja – banana – mamão – caju – goiaba 

 

________________________________________________________________________ 

 

b) delicadeza – humildade – amor – tristeza – solidariedade – benevolência – empatia. 

 

________________________________________________________________________ 

 

c) caixote – cadeado – carinho – camelo – carteiro – castelo – caminhoneiro. 

 

________________________________________________________________________ 

 

3. Leia as palavras e escreva o número de letras e fonemas: 

 

 Nº de letras Nº de fonemas  Nº de letras Nº de fonemas 

caminhoneiro   qualidade   

lâmpada   quilo   

saboneteira   pente   

crescimento   plantas   

chuveiro   chocalho   

passarinho   abacaxi   
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4. Separe as sílabas das palavras e classifique-as quanto ao número de sílabas: 

 

espectadores   

táxi   

aplausos   

multidão   

zíper   

eclipse   

não   

rouxinol   

 

5. Complete as palavras com m ou n: 

 

Lembre-se: usa-se m antes de b e p e, em geral, no final das palavras. 

 

beri ____  bau te____pestade pa____deiro 

nuve _____ se ____time____to asso ____bração 

e ____baixatriz pudi ____ enu ____ciados 

tama ____co cu ____ prime ____ to  a a ____ gulo 

co ____pree ____são ca ____sado lice ____ ça 

 

 

6. Circule de laranja o encontro vocálico separe as sílabas e classifique-os: 

 

cheirosa  averiguei  

teimosia  toucinho  

saúde  besouro  

criança  goteira  

Uruguai  hiena  

roseira  tabuada  

saguão  couro  

sonolência  quarteirão  

 

 

7. Sublinhe de verde os dígrafos e circule de roxo os encontros consonantais. 

 

Flauta – chuva – abelha – lesma – cabrito – gangorra – chapéu – esguicho – zebra – urso  
 



 


