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Simulado de Português – Fonemas e Letras 
(Big Advice/Prefeitura de Dracena - SP/2017) 

01) A palavra CANCIONEIRO possui 10 fonemas. 

Comentário: 
 
Cancioneiro (11 Letras). 
 
Cãcioneiro (10 Fonemas – O “an” tem som de “ã”). 
 

Fonema e Letra 

Fonema: É a menor unidade que representa os sons da língua. 
 
Letra: É a representação gráfica de um som. É o símbolo visual. 
 
OBS: Existem letras e dígrafos que não possuem um som próprio.  
 
Ex: Machado (“ch” possui o som de “x”). 
 
Dígrafos: É o encontro de 02 letras, vogais ou consoantes, formando um único som. 
Ex: Ch, Gu, SS, RR, SC, SÇ, XC, XS, Lh, Qu, Nh, Am, em, im, om, um, an, en, in, on, un. 
 
Ex:  
Chute (“Ch” som de “x”) 
Guerreiro: (Gu som de “G”) 
Carro: (“RR” som de “r”) 
Exceto: (“XC” som de “C”) 
Anta: (“An” som de “ã”) 
Conto: (“on” som de “õ”) 
 
OBS: Para ocorrer à separação silábica, é necessário que cada sílaba tenha uma única vogal. 
 
Ex: Ba-la-ús-tre, Pa-ra-í-so, Ru-í-na, Ál-co-ois, Ca-í. 
 
Dígrafos separáveis: RR, SS, SC, SÇ, XC, XS. 
 
Ex: Car-re-ta, Pas-sa-do, Nas-ci-men-to, Cres-ça, Ex-ce-ção, Ex-sol-ver. 

 
Gabarito: Correto. 

(FUNDATEC/Prefeitura de Chuí - RS/2019) 
02) A palavra “hábitos” possui 6 fonemas. 

Comentário: 
 
Quanto à grafia: Hábitos (7 Letras). 
 
O “H” é uma consoante que não possui som quando unida a uma vogal. 
 
Quanto ao som: ábitos (6 Fonemas). 
 
Gabarito: Correto. 

(INSTITUTO AOCP/SES-DF/2018) 
03) Em “Sobrevieram”, identifica-se um hiato, um encontro consonantal e dois ditongos. 

Comentário: 
 
So-bre-vi-e-ram: um hiato, um encontro consonantal e um ditongo nasal. 
 
 
Gabarito: Errado. 

(Q2/Q2/2019) 
04) As palavras exceção, carreta e nascimento possuem dígrafos. 

Comentário: 
 
Exceção, carreta e nascimento. 
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Dígrafos 

Vocálicos Nasais Consonantais 

Am, em, im, om, um, an, en, in, on, un. Ch, Gu, SS, RR, SC, SÇ, XC, XS, Lh, Qu, Nh. 

Ex: Canta, Menta, Penta, Monstro, Panda, campeão. Ex: Chuva, Chave, Passo, Galho 

 
Gabarito: Correto. 

(COMVEST UFAM/UFAM/2016) 
05) A divisão silábica de “caatinga” é ca-a-tin-ga; a de “subliminar” é su-bli-mi-nar. 

Comentário: 
 
Caatinga: Ca-a-tin-ga. 
 
Subliminar: Sub-li-mi-nar. 
 

Prefixos Bis, Dis, Sub, Cis, Trans, Super, Ex, Inter 

Prefixos Bis, Dis, Sub, Cis, Trans, Super, Ex, Inter + Consoante = Sílaba Separada. 
 
Ex: Bis-ne-to; Sub-li-mi-nar; Sub-li-nhar; Cis-pla-ti-no; Dis-cor-dar. 
 
Prefixos Bis, Dis, Sub, Cis, Trans, Super, Ex, Inter + Vogal = Consoante se une a vogal. 
 
Ex: Bi-sa-vó; Su-pe-ra-do;  

 
Gabarito: Errado. 

 (FUNDATEC/Prefeitura de Santa Rosa - RS/2019) 
06) Na linha 37, temos o emprego da palavra “público”, analise a assertiva abaixo: 
Caso omitíssemos o acento gráfico, a palavra resultante seria uma forma verbal existente em Língua Portuguesa. 

Comentário: 
 
A retirada do acento agudo na palavra “público” tornaria esta uma forma verbal. 
 
Eu publico, Tu publicas, Ele publica... 
 
Gabarito: Correto. 

(CESPE/PGE-PE/2019) 
07) Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item que se segue. 
O emprego de acento agudo nas palavras “juízo”, “extraídos” e “período” justifica-se pela mesma regra de 
acentuação gráfica. 

Comentário: 
 
Ju-í-zo: Palavra acentuada por ser hiato com a letra “i”. 
 
Ex-tra-í-dos: Palavra acentuada por ser hiato com a letra “i”. 
 

Acentuação do hiato 

Uma palavra em hiato será acentuada quando a vogal isolada for “I” ou “U” e a letra antecedente seja 
uma vogal ou ditongo. 
 
Ex: Sa-ú-de, Ba-la-ús-ter, Pa-ís, A-ça-í, Ru-í-do, Sa-ú-va. 
 
OBS: hiato seguido de Nh não é acentuado.  
 
Ex: Ra-i-nha, Mo-i-nho. 
 
OBS: hiato seguido com letras iguais não se acentua. 
 
Ex: Sa-a-ra, Xi-i-ta, Vadi-i-ce. 
 
OBS: O “U” e “I” tônico que vêm após ditongo decrescente numa paroxítona não é acentuado: Fei-u-ra, 
Bo-cai-u-va, Sau-i-pe. 
 
OBS: Guaíra e Guaíba são acentuadas, pois o “U” e “I” tônico vêm após ditongo crescente. 
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Piauí, Tuiuiú, teiú, tuiuiús são acentuados por serem hiatos. 

 
 
Pe-rí-o-do: Toda proparoxítona é acentuada. 
 
Gabarito: Errado. 

(Quadrix/FHGV/2019) 
08) Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto, julgue o seguinte item. 
Os vocábulos “têm” e “além” são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. 

Comentário: 
 
“têm”: Acento diferencial para representar a palavra no plural. 
 
A-lém: Oxítona terminada em “em”.  
 
Gabarito: Errado. 

(Q2/Q2/2019) 
09) Assertiva abaixo está correta: 
Os jogadores vem jogando bem. 

Comentário:  
 
Os jogadores vem (vêm) jogando bem. 
 

Ter x Vir – Acentos Diferenciais 

Verbo Ter 
  
Ele tem/Eles têm (Acentuação para diferenciar a 3º pessoa do singular em relação a 3º do plural); 
 
Verbo Vir 
 
Ele vem/Eles vêm (Acentuação para diferenciar a 3º pessoa do singular em relação a 3º do plural); 

 
Gabarito: Errado. 

(Crescer Consultorias/Prefeitura de Várzea Grande - PI/2019) 
10) Está em desacordo com a ortografia vigente: 
Ao redigir ofícios, os funcionários lêem sobre o uso correto da vírgula. 

Comentário: 
 

 “ee” e “oo” não recebem mais acento 

Antes Atualmente 

Crêem, Lêem, Vêem, Dêem Creem, Leem, Veem, Deem 

Vôo, Enjôo, Magôo, Abençôo Voo, Enjoo, Magoo, Abençoo 

 
O correto é leem. 
 
Gabarito: Correto. 
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