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Observa! 
Presta muita atenção ao que 
te é apresentado.

Experimenta! 
Resolve os exercícios propostos.

Descobre! 
Tira conclusões.

Pesquisa! 
Fica a saber mais.

Ao longo do teu livro, vais 
encontrar vários símbolos 

que vão orientar a tua 
experiência gramatical.
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Etapa 1
Recorda o que aprendeste sobre a sílaba.

 1.   Repara nas seguintes palavras e no número de sílabas que têm.

 1.1 Completa.

 Como vês, há palavras com diferente número de                                                             .

 1.2  Divide cada palavra em sílabas, indicando o respetivo número.  
Segue o exemplo.

Quantas sílabas pode ter uma palavra?
Atividade 1

Objetivo
>  Distinguir monossílabos, 

dissílabos, trissílabos  

e polissílabos.

caverna

macaco

elefante

pau

habitação

inteligente

desastrado

hipopótamo

sol

leite

agrafador

cato

Palavra Divisão 
silábica

Número  
de sílabas Palavra Divisão 

silábica
Número  

de sílabas

caverna  ca-ver-na 3 hipopótamo

pau agrafador

desastrado elefante

leite inteligente

macaco sol

habitação cato
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 1.3  Agrupa as palavras, tendo em conta o número de sílabas.

 1.4  Completa.

  Há palavras que têm diferente número de sílabas. Os monossílabos têm apenas 

                          sílaba; os dissílabos têm                          sílabas; os trissílabos 

apresentam                          sílabas e os polissílabos têm                          ou mais 

sílabas.

Etapa 2

 2.   Assinala com X a opção correta, tendo em conta o número de sílabas de cada 
palavra. 

A. abelha   monossílabo   dissílabo   trissílabo   polissílabo

B. copo   monossílabo   dissílabo   trissílabo   polissílabo

C. mel   monossílabo   dissílabo   trissílabo   polissílabo

D. auscultadores   monossílabo   dissílabo   trissílabo   polissílabo

    os monossílabos têm 1 sílaba;

    os dissílabos têm 2 sílabas;

    os trissílabos têm 3 sílabas;

    os polissílabos têm 4 ou mais sílabas.

APRENDI QUE…

Palavra Divisão 
silábica

Número 
de sílabas Palavra Divisão 

silábica
Número 

de sílabas

caverna  ca-ver-na 3 hipopótamo

pau agrafador

desastrado elefante

leite inteligente

macaco sol

habitação cato

Uma sílaba Duas sílabas Três sílabas Quatro ou mais sílabas

APRENDI QUE…APRENDI QUE…APRENDI QUE…APRENDI QUE…APRENDI QUE…






