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Atividades do plantão
1. Marque a alternativa que contenha apenas encontros vocálicos formados por hiato:
a) pouco, Paraguai, depois;
b) trouxeram, alguém, saíram;
c) atuou, iguais, saíram;
d) oceano, raiz, coar.
2. Identifique e classifique os encontros vocálicos das seguintes palavras:
a) Pouco ditongo
b) Paraguai tritongo
c) Depois ditongo
d) Trouxeram ditongo
e) Alguém
f) Saíram hiato
g) Atuou hiato e ditongo
h) Iguais tritongo
i) Rainha hiato
j) Juízes hiato
3. As palavras 'Mooca', 'tireoide' e 'Uruguai' representam, respectivamente, os seguintes encontros vocálicos:
a) Hiato, Ditongo e Tritongo;
b) Ditongo, Ditongo e Tritongo;
c) Ditongo, Hiato e Ditongo;
d) Hiato, Ditongo e Ditongo;
e) Ditongo, Ditongo e Hiato.
4. Marque a alternativa cuja palavra apresenta o encontro vocálico “Tritongo”. Em seguida, identifique e classifique
os encontros vocálicos nas outras alternativas.
a) Atuou hiato e ditongo
b) Melancia hiato
c) Milhões ditongo
d) Iguais
e) Trouxeram ditongo
5. Marque a alternativa cujas palavras apresentem encontros vocálicos classificados como DITONGOS. Em
seguida, identifique e classifique os encontros vocálicos presentes nas outras palavras.
a) Saíram – bebedouro – caranguejo; hiato – ditongo
b) Extinguir – iguais – ação; ditongo – tritongo – ditongo
c) Circuito – trouxeram – diáspora; ditongo – ditongo – hiato
d) Cabeleireiro – gênio – tireoide;
e) Atuou – Mooca – alguém. hiato e ditongo – hiato
6. Marque a alternativa cuja sequência de palavras seja formada apenas por HIATO. Em seguida, explique a regra
de acentuação do hiato.

a) Juiz – anel – paulista;
b) Coar – raiz – oceano; Acentua-se o hiato de “i” e “u” tônicos, sozinhos na sílaba ou seguidos de “s”.
c) Energia – pressione – efeito;
d) Enjoar – caída – altura;
e) Saúde – colmeia – artificial.
7. Assinale a alternativa na qual todas as palavras apresentadas possuem ditongo. Em seguida, explique a regra
de acentuação dos ditongos.
a) Noite – saúde – soar;
b) Sabão – alemães – juízes;
c) Baixela – país – piada;
d) Mau – sabiá – iguais;
e) Saudade – peixe – caixa. Acentuam-se os ditongos abertos “ói”, “éu” e “éi”, desde que não estejam na
paroxítona.

