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CONTAGEM DE FONEMAS: 

657. As palavras “cambalacho”, “carretilha”, “circunferência”, apresentam, 

respectivamente: 

 

a) oito, nove e doze fonemas 

b) oito, oito e onze fonemas; 

c) oito, sete e treze fonemas; 

d) sete, oito e doze fonemas; 

e) oito, oito e doze fonemas. 

 

658.As palavras “pandemônio”, “derreado” e “oxalá” apresentam, respectivamente: 

 

a) nove, sete e cinco fonemas; 

b) nove, sete e seis fonemas; 

c) oito, seis e cinco fonemas; 

d) nove, oito e seis fonemas; 

e) oito, oito e cinco fonemas. 

 

659.As palavras “bilíngue”, “derradeiro” e “complexo” apresentam respectivamente: 

 

a) sete, oito e oito fonemas; 

b) sete, nove e sete fonemas; 

c) oito, oito e oito fonemas; 

d) sete, nove e oito fonemas; 

e) oito, oito e sete fonemas. 

 

660. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos apresentam o mesmo número de 

fonemas de “carreata”: 

 

a) elíptico - sexagenário - retângulo; 

b) exagero - girassol - amígdala; 

c) ovelheiro - exceder - enxaqueca; 

d) miserando - excluso - fantasia; 

e) groselha - brinquedo - misantropa. 

661. Que alternativa apresenta compostos com o mesmo número de fonemas de 

“esquisitice”? 

 

a) irresoluto - framboesa - basilicão; 

b) gargalhada - supressão - hamburguer; 

c) pampulha - onomatopáico - hinduísta; 

d) consanguíneo - apropinquar - farisaísmo; 

e) heterogênio - sortilégio - ostensório. 
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662.As palavras “quinquênio”, “batráquio” e “miscelânea”, apresentam 

respectivamente: 

 

a) nove, nove e nove fonemas; 

b) nove, oito e nove fonemas; 

c) oito, nove e oito fonemas; 

d) oito, oito e nove fonemas; 

e) nove, nove e nove fonemas. 

 

663. As palavras “profilaxia”, “translineação” e “cavalheiro” apresentam 

respectivamente: 

 

a) onze, doze e nove fonemas; 

b) doze, doze e treze fonemas; 

c) doze, onze e doze fonemas; 

d) onze, dez e doze fonemas; 

e) onze, onze e doze fonemas. 

 

664. As palavras “putrescência”, “oscilógrafo” e “vitrescibilidade” apresentam, 

respectivamente: 

 

a) onze, onze e quinze fonemas; 

b) dez, onze e quatorze fonemas; 

c) dez, dez e quinze fonemas; 

d) onze, onze e quinze fonemas; 

e) dez, doze e treze fonemas. 

 

665. As palavras “discussão”, “fissilíngue” e “sanguessuga”, têm respectivamente: 

 

a) oito, oito e oito fonemas; 

b) oito, oito e nove fonemas; 

c) nove, oito e nove fonemas; 

d) nove, nove e nove fonemas; 

e) oito, nove e oito fonemas. 
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