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1. a) 

Andorinha- convite       lâmpada-comprar        entender-amplificador  

 

Página 59  

Palavras com m 

Lâmpada-  comprar-  amplificador 

 

Palavras com n 

Andorinha- entender- convite 

 

c) Usamos m antes da letra p. 

 

d) Usamos m antes da letra b. Resposta possível: 

 

sombra ,bambu, carambola. 

 

2. a) Som de z•. 

 

b) Brasil: a, i              

  coisa: i, a 

  surpresa: e, a 

  casa: a, a 

  gasolina: a, o 

  usar: u, a 

 

c) Grupo das vogais. 

 

d) A letra s tem som de z• quando aparece sozinha entre vogais. 
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Praça             sapato              pássaro                paciência 

Fumaça         céu                   criança                 doçura 

Sabão            passeio             cansado               pelúcia 

Cadarço         descalço           aniversário          calção                  

esquecer         amassar            sereia                 bicicleta                  

 

 

4. A. liso;  

B. sapato;  

C. casamento;  

D. miséria. 

 

5. A. A palavra liso tem apenas um s, com som de z•, porque está entre vogais. As 

demais palavras são escritas com ss, que, juntos, têm som de c•. 

 

B. A palavra sapato inicia com s e, por isso, essa letra tem som de c•. Nas demais 

palavras, a letra s tem som de z•, por estar entre vogais. 

 

C. A palavra casamento tem a letra s entre vogais e, portanto, com som de z•. Nas 

demais, a letra s está no fim de sílaba. 

 

D. A palavra miséria tem a letra s entre vogais e, portanto, com som de z•. Nas 

demais, a letra s está no início e tem som de c• 
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Lembrar                lento                 lombo              longo  

Ponta                     pomba              singular           simples 

Recompensa         recontar             noventa          novembro 

Bandeira               bambu               também           tanque 

 

Exercício 4 

a) Ç criança e reação  

b) C com som de c•: oferecer. 

c)  S com som de z•: recusava, música, famoso. 

d)  S com som de c•: cansava, sorvete, sonhava. 

e)  SS:  parasse, essa, tivesse. 

 

Bom trabalho! 


