
Estuda que a vida muda!!! 
 

 

DITONGO – HIATO – TRITONGO 

 

1. Assinale a alternativa onde temos sequencialmente ditongo, hiato e tritongo: 

A) Sarau, friíssimo, tênue. 

B) Riu, creem, quatro. 

C) Sofreu, doer, enxaguei. 

D) Quantia, cruel, bainha. 

 

2. São palavras que apresentam ditongo, EXCETO: 

A) Erótico. 

B) Infecção. 

C) Necessária. 

D) Apaixonado. 

E) Adolescência. 

 

3. Não há tritongo em: 

a) Averiguou. 

b) Boiada. 

c) Iguais. 

d) Uruguaio. 

 

4. Marque a alternativa onde temos apenas hiatos: 

a) Mãe, aorta, doer. 

b) Mágoa, fuinha, ciúme. 

c) Podia, frear, poeira. 

d) Tranquilo, creem, faísca. 
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5. Marque a alternativa cuja sequência de palavras seja formada apenas por HIATO: 

a) Juiz – anel – paulista; 

b) Coar – raiz – oceano; 

c) Energia – pressione – efeito; 

d) Enjoar – caída – altura; 

e) Saúde – colmeia – artificial. 

 

6. Em qual das alternativas as palavras apresentam, respectivamente, um Hiato, um Ditongo e 

um Tritongo? 

a) Diáspora – balões – Paraguai; 

b) Saíram – ruim – Paraguai; 

c) Caetano – mãe – saída; 

d) Uruguai – caneta – cachorro; 

e) Caderno – amigo – comboio. 

 

7. Apenas uma das alternativas abaixo NÃO apresenta uma sequência de tritongos. 

Identifique: 

a) Paraguai – iguais – quaisquer; 

b) Quão – alguém – Guaratinguetá; 

c) Saguão – Uruguai – quão; 

d) Quaisquer – averiguei – enxaguou; 

 

8. Assinale a única alternativa que não apresenta um ditongo crescente: 

a) pátria 

b) aquoso 

c) frequente 

d) pai 
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9. Assinale a alternativa que não apresenta um ditongo. 

a) Seis 

b) Atua 

c) Ação 

d) Mais 

e) Outra 

 

10. Assinale a alternativa em que há somente ditongos crescentes: 

a) quatro, ausência 

b) reinado, pneu 

c) noite, falei 

d) oito, pastéis 

e) muito, falam 

 

GABARITO 
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