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1.
a) gol-fi-nho → penúltima
ve-rão → última
Ca-ra-gua-ta-tu-ba → penúltima
as-sé-di-o → antepenúltima
a-ni-mal → última
b) Possíveis respostas: notícias, mamífero.
c) ( X ) Substantivo próprio
2.
a) sofá ( fá ) → dissílaba
b) triângulo ( ân ) → polissílaba
c) lençol ( çol ) → dissílaba
d) funil ( nil ) → dissílaba
e) fábula ( fá ) → trissílaba
f) jardim ( dim ) → dissílaba
g) árvore ( ár ) → trissílaba
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01.
A) Ele era casado e tinha três filhas muito bonitas. Era pobre e produzia gamelas para vender.
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D) A mãe descobriu-se grávida e deu à luz a um menino.
E) Ele descobriu, enquanto criança, que seus pais venderam suas irmãs. Quando cresceu, exigiu
saber a verdade.
F) O fato de o filho querer sair pelo mundo para encontrar as irmãs.
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01.
( ) Não há relação entre eles, foram apenas lembranças para um visitante.
( X ) São eles que ajudam o rapaz a matar o bicho.
02.
Não, pois são os peixes que encontram o caixão; os carneiros que quebram a pedra; e os pombos
que resgatam a pomba, na qual estava o ovo.
03.
A princesa é quem convence o bicho Manjaléu a dizer onde estava guardada a sua vida, além de
ficar “enrolando” o bicho enquanto o príncipe destrói a vela.
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01.
A)
( ) Narrador-personagem, que participa da história.
( X ) Narrador-observador, que não participa da história.
B) Perguntou, contou e disse.
02.
Seguia-se o jantar, no qual a rainha perguntou-lhe:
- Se aqui viesse um irmão meu, cunhado seu, você o que fazia?
Ao que o rei respondeu:
- Tratava e venerava como a você mesma; e se está aí, apareça.
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03.
A) Na segunda forma.
B) Na primeira forma.
C) “Convidar” e “justificar” possuem significado mais específico do que disse. “Convidar” indica
que foi feito um convite; “justificar” indica que o rapaz se explicou sobre o algo; já “dizer” indica
apenas que algo foi dito, não dando indícios das ações dos personagens.
04.
Depois de casados, a princesa indagou:
-Marido, o que significam os objetos que sempre traz consigo?
Ele tudo lhe contou, e a princesa prestou muita atenção ao prestígio da chave.
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01. A)

B)
Há
posições para a sílaba tônica, a última, a penúltima e a antepenúltima.
02.
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03.
A) oxítonas
B) paroxítonas
C) proparoxítonas
04.
A) paroxítona
B) oxítona
C) proparoxítona
D) oxítona
E) proparoxítona
F) paroxítona
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