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Aula 02 - Viajando pelo Brasil 

Objetivos

•	 Reconhecer	os	diferentes	tipos	de	hospedagem,	ouvindo	
e	escrevendo	os	nomes de locais de hospedagem;

•	 comprar	passagens	aéreas,	preenchendo	formulário 
eletrônico	de	agências	de	viagem;

•	 comprar	passagem	aéreas,	em	guichê	de	atendimento,	
utilizando	os	verbos poder	no	presente do indicativo 
e	o	viajar	no	futuro do presente do indicativo;

•	 fazer	reserva	em	hotéis,	utilizando	verbos	referentes	a	
viagens	no	presente e	no futuro do presente do indicativo;

•	 compreender	a	tonicidade	das	palavras,	identificando	
a sílaba em que são acentuadas.

1. Para começo de conversa
No	 episódio	 desta	 aula,	 Luíza	 está	 navegando	 na	 internet,	 em	 seu	
notebook,	 quando	 recebe	 a	 ligação	 de	 seu	 Pepe,	 pedindo	 ajuda	 para	
comprar	uma	passagem	de	avião	pela	internet.	A	menina,	então,	acessa	
o	site	da	agência	de	viagem	e	indica	a	ele	o	ícone	relacionado	à	compra	
da	passagem.	Ao	selecioná-lo,	uma	nova	tela	se	abre	com	um	formulário,	
mostrando	alguns	campos	a	serem	preenchidos,	como	origem,	destino,	
se	a	passagem	é	de	 ida	ou	volta,	ou	ainda,	de	 ida	e	volta	e,	 também,	a	
quantidade	de	pessoas	que	irão	viajar.	A	partir	desta	situação,	você	verá	
alguns	 nomes	 de	 diferentes	 tipos	 de	 hospedagens,	 bem	 como	 alguns	
termos	que,	geralmente,	compõem	formulários	de	compras	de	passagens	

Saiba mais
A	expressão	“navegando na 
internet”,	aqui,	significa	que	
Luíza	está	fazendo	pesquisas	
diversas	no	ambiente	virtual,	
percorrendo	muitos	sites,	
blogs,	páginas,	entre	outros.	
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na	 língua	 portuguesa,	 além	 de	 conhecer	 o	 emprego	 de	 alguns	 verbos	
utilizados	na	compra	de	passagens	aéreas	e	na	realização	de	reservas	em	
hotéis	ou	similares.

2. Um pouco mais de Brasil
Os	motivos	 que	 nos	 levam	a	 viajar	 por	 diferentes	 destinos	 são	muitos:	
lazer,	trabalho,	estudos,	entre	outros.	Em	um	país	como	o	Brasil,	tão	grande	
e	com	tanta	diversidade	cultural,	não	é	difícil	encontrar	um	bom	lugar	para	
hospedagem.	Você	pode	escolher	hospedar-se	 em	 lugares	que	ofereçam	
serviços	 básicos	 ou,	 até	mesmo,	 nas	mais	 luxuosas	 acomodações.	 As	
hospedagens	 são	divididas	em	algumas	categorias,	 entre	 elas	o	hotel,	 o	
hostel,	a	pousada	e	o	resort.

O	hotel	é	um	tipo	de	hospedagem	que	oferece	acomodações	com	quartos 
e banheiros privativos	e	apresenta,	basicamente,	em	sua	estrutura,	serviço 
de quarto	-	limpeza,	troca de toalhas e	de roupas de cama,	e café da manhã.	Os	
quartos	podem	ser	de solteiro,	de casal,	quarto duplo	-	para	duas	pessoas,	
ou	 triplo	 -	para	três	pessoas.	Alguns	hotéis	oferecem,	ainda,	a	opção	de	
cama adicional.	Dependendo	do	conforto	das	acomodações	e	dos	serviços	
oferecidos,	o	hotel	recebe	a	classificação	através	de	estrelas,	variando	de	
uma	a	cinco	estrelas.

Já	no	hostel,	os	quartos	são	compartilhados	por	vários	hóspedes.	Além	do	
quarto,	a	cozinha	e	o	banheiro	também	são	divididos	por	todos	os	hóspedes.	
Os	quartos	podem	ser	partilhados entre três ou mais pessoas.	Alguns	hostels	
oferecem	 quartos com banheiro	 e	minicozinha privativos.	 No	 hostel,	 você	
também	 pode	 optar	 por	 um	 quarto privativo	 para	 duas	 pessoas,	 com	
banheiro	 particular.	 Por	 oferecer	 serviços	 e	 acomodações	 coletivas,	 os	
hostels	apresentam	um	baixo	custo,	sendo	uma	das	opções	mais	baratas	
de	hospedagem.

A pousada	oferece,	geralmente,	um	número	menor	de	quartos	que	o	hotel,	
distribuídos	em	um	mesmo	prédio	ou	em	várias	casinhas	independentes.	
São	hospedagens	características	de	cidades	 turísticas	do	 interior	ou	do	
litoral	 e	 oferecem,	 em	 sua	 maioria,	 os	 mesmos	 tipos	 de	 serviços	 dos	
hotéis,	mas	o	atendimento	costuma	ser	mais	pessoal	e	personalizado.

Os	 resorts	 apresentam	 uma	 estrutura	 diferenciada	 no	 que	 diz	 respeito	
a	 acomodações,	 serviços	 e	 atendimento.	 Essas	 hospedagens	 são	

Glossário
Hospedar:	dar	ou	receber	

hospedagem;	oferecer	
ou	receber	abrigo.

Saiba mais
As	denominações	hostel	e	

resort	são	estrangeirismos,	
ou	empréstimos	linguísticos,	
próprias	do	jargão	turístico	e	
utilizadas	amplamente	pelos	

brasileiros	para	designar	
diferentes	tipos	de	acomodação.	
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voltadas	 ao	 lazer	 e	 ao	 entretenimento,	 com	 espaços	 dedicados,	 ainda,	
a	 tratamentos	 estéticos,	 recreação	 e	 atividades	 ao	 ar	 livre.	 Os	 resorts	
oferecem,	geralmente,	serviço	de	alimentação	completo.

Além	 das	 hospedagens	 apresentadas,	 você	 pode	 escolher	 hospedar-se	
em	casas	 particulares	 no	Brasil.	 Através	 de	 programas	 de	 acolhimento	
de	estudantes	em	 intercâmbio,	como	a	ABIPE	 (Associação	brasileira	de	
intercâmbio	profissional	e	estudantil),	que	incentivam	quem	quer	acolher	
e	conviver	com	alguém	de	outra	nacionalidade	por	um	tempo,	você	terá	
a	 oportunidade	 de	 vivenciar	 o	 dia	 a	 dia	 de	 uma	 família	 brasileira.	 Para	
as	 famílias,	 hospedar	 e	 acolher	 um	 estrangeiro	 também	 é	 uma	 forma	
de	 conhecer	 uma	 cultura	 diferente,	 trocar	 conhecimento	 e	 informação.	
Quem	hospeda	decide	por	quanto	tempo	será	o	acolhimento,	se	irá	cobrar	
alguma	ajuda	de	custo,	ou	não,	e	quais	as	regras	a	serem	seguidas	para	
uma	boa	convivência.

Seja	 qual	 for	 o	 motivo	 da	 sua	 viagem,	 sempre	 haverá	 algum	 tipo	 de	
hospedagem	adequada	para	sua	necessidade	e	alguém	de	braços	abertos	
para	receber	você	neste	país!
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3. Comunicando-se
No	episódio	desta	aula,	seu	Pepe	está	com	dificuldades	para	acessar	o	
site	de	compras	de	passagens	e	telefona	para	sua	neta	Luíza,	pedindo-lhe		
auxílio	para	compreender	o	formulário.	Relembre	o	diálogo:

Seu Pepe:	Mas,	Luíza,	liguei	porque	não	estou	conseguindo	comprar	as	passagens		

pela	internet.

Luíza:	Mas	você	está	acostumado	a	fazer	isso,	vô.	Qual	o	problema?

Seu Pepe:	Pois	é,	minha	querida,	sabe	como	é,	eu	aprendi	de	um	jeito,	mas	parece	

que	mudaram	tudo	no	site.	Agora	fiquei	perdido...	Você	pode	me	ajudar?

Luíza:	Não	tem	problema,	vô.	Deixa	eu	acessar	o	site	aqui	no	meu	computador.	

Já	estou	lá.	Realmente,	mudou	um	pouquinho.	Encontrei	o	botão	de	compra.	

Está	à	direita	no	site,	ao	lado	do	botão	de	serviços.	Se	você	clicar	nele,	vai	abrir	o	

formulário	com	as	opções	de	origem	e	destino.

Seu Pepe:	Ah!	Já	encontrei!	Nossa!	Estava	na	minha	frente!	Acho	que	vou	ter	que	

trocar	os	óculos!	Muito	obrigado,	minha	filha!

Como	você	pode	observar	no	diálogo,	Luíza	ajudou	seu	Pepe	a	comprar	
suas	 passagens	 via	 internet,	 um	meio	 prático	 e	 rápido	 para	 planejar	 e	
organizar	a	sua	viagem.	Porém,	para	que	a	compra	e	reservas	se	realizem	
satisfatoriamente,	é	importante	que,	assim	como	seu	Pepe,	você	também	
compreenda	alguns	termos	relacionados	ao	planejamento	de	uma	viagem.	
Você	pode	começar	pela	reserva	da	hospedagem.	Veja,	a	seguir,	os	nomes	
de	alguns	tipos	de	hospedagem.

Mídia integrada
Não estou conseguindo 
comprar as passagens!

Acesse	a	mídia	e	acompanhe	o	
momento	em	que	Luíza	ajuda	seu	

Pepe	a	encontrar	o	formulário	
de	compra	de	passagens.
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3.1 Nomes de alguns tipos de 
hospedagem e seus serviços

Ao	 viajar	 pelo	 Brasil,	 você	 precisará	 hospedar-se	 em	 algum	 local.	 No	
tópico	 “Um	pouco	mais	de	Brasil”	 foram	apresentados	alguns	 locais	de	
hospedagem	e	suas	especificidades.	Esses	nomes	são	importantes,	pois,	
dependendo	da	cidade	para	onde	você	deseje	viajar,	precisará	 telefonar	
ou	acessar	algum	site,	a	fim	de	fazer	a	reserva	da	hospedagem	escolhida.	
Veja,	a	seguir,	os	nomes	de	alguns	 tipos	de	hospedagem	mais	comuns	
no	Brasil:

Tipos de hospedagem

hotel

hostel

pousada

resort

As	 hospedagens	 oferecem	 diversos	 serviços.	 Veja,	 a	 seguir,	 algum	
vocabulário	próprio	do	contexto	de	hospedagem:

Vocabulário de hospedagem

quartos e banheiros privativos

serviço de quarto

serviço de limpeza

troca de toalhas

roupas de cama

café da manhã incluído

quarto de solteiro

quarto triplo

cama adicional

banheiro privativo

minicozinha

banheiro compartilhado

Áudio

Glossário
Privativo:	algo	particular;	
restrito;	exclusivo.	Neste	caso,	
quarto	exclusivo	para	alguém.
Compartilhado:	algo	que	é	
dividido;	coletivo;	de	uso	comum.	
Neste	contexto,	quarto	ou	
ambiente	da	casa	que	é	dividido	
entre	três	ou	mais	pessoas.
Incluído:	algo	que	faz	parte	
(neste	contexto,	indica	
que	não	há	cobrança	
adicional	pelo	serviço).
Quarto triplo:	quarto	para	três	
pessoas,	com	três	camas	
de	solteiro	ou	uma	cama	de	
casal	e	uma	de	solteiro.
Translado/traslado:	transporte	
de	algo	ou	alguém.	Mudar	de	
um	lugar	pra	o	outro.	Alguns	
hotéis	oferecem	serviço	
de	traslado,	levando	seus	
hóspedes	a	outros	locais.
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cozinha compartilhada

alimentação completa

recepção 24 horas

ar condicionado

translados do aeroporto

bar

aluguel de bicicletas

tv a cabo

elevador

acesso à internet

wifi grátis

salão de jogos

armários

depósito de bagagens

passeios

Reconhecendo	os	serviços	oferecidos	pelos	locais	de	hospedagens,	bem	
como	os	nomes	dos	diferentes	locais,	é	possível	escolher	sua	hospedagem	
pessoalmente,	 por	 telefone	 e,	 também,	 através	 de	 um	 formulário	 de	
compras	 eletrônico,	 no	 mesmo	 ambiente	 virtual	 em	 que	 você	 compra	
passagens	ou	em	outras	páginas	específicas	de	hospedagens.

Agora,	 realize	 a	 atividade	 Tipos	 de	 hospedagem	 e	 identifique,	 nos	
diálogos,	os	nomes	estudados.	A	seguir,	veja	alguns	termos	comumente	
encontrados	em	um	formulário	eletrônico.

Áudio

Atividade de aprendizagem
Tipos de hospedagem
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3.2 Compra de passagens aéreas 
- formulário eletrônico

Você	viu	que	seu	Pepe,	ao	entrar	no	site,	procurou	o	formulário	de	pesquisa	
de	 compras	 de	 passagens.	 Nesse	 tipo	 de	 formulário,	 alguns	 campos	
são	de	preenchimento	obrigatório	e	outros	funcionam	como	filtro	para	a	
pesquisa.	Veja,	a	seguir,	alguns	termos	comumente	encontrados	em	um	
formulário	de	pesquisa	e	compra	de	passagens,	na	língua	portuguesa.

P A S S A G E N S

O R I G E M

H O T É I S

D E S T I N O

S O M E N T E  I D A

P A S S A G E I R O S

D A T A  D A  I D A

I D A  E  V O L T A 15

D A T A  D A  V O L T A

15

+18 A NOS

1 PESSOA

12 -  18  A NOS

0 PESSOA

2 -  12  ANO S

0 PESSOA

ATÉ 2  ANOS

0 PESSOA PESQUISAR

Termos mais utilizados em um formulário eletrônico 

Local de origem Local de destino

Data de ida Data de volta

Quantidade de pessoas Hospedagem

Os	 termos	 destacados	 são	 os	 de	 preenchimento	 obrigatório	 para	 a	
compra	de	passagem.	Em	alguns	sites	o	local	de	hospedagem	é	oferecido	
no	pacote	das	passagens,	em	outros	sites	isso	não	ocorre.

Após	 ter	 visto	 alguns	 termos	 utilizados	 no	 preenchimento	 de	 um	
formulário	eletrônico	de	compra	de	passagens,	teste	seus	conhecimentos	
na	atividade	Formulário de Viagem.

Além	 de	 comprar	 passagem	 em	 site	 de	 compras,	 você	 pode	 adquiri-la,	
pessoalmente,	em	um	guichê	de	atendimento,	como	será	apresentado	no	
tópico	que	segue.

Áudio

Atividade de aprendizagem
Formulário de Viagem
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3.3 Compra de passagens aéreas em 
guichê de atendimento 

Além	dos	sites	de	agências	de	viagens,	as	compras	de	passagens	podem	
ser	 efetuadas,	 presencialmente,	 em	guichês	 de	 atendimento.	 Para	 isso,	
serão	apresentados	alguns	verbos	comuns	em	uma	situação	de	compra	
de	passagens.	Acompanhe	o	diálogo	a	seguir.

PASSAGENS

Atendente:	Olá!	Como	posso	ajudá-lo?

Seu Pepe:	Eu	gostaria	de	comprar	uma	passagem	para	São	Paulo.

Atendente:	A	viagem	é	só	de	ida,	ou	de	ida	e	volta?

Seu Pepe:	Preciso	de	uma	passagem	de	ida	e	volta.

Atendente:	Quando	o	senhor	viajará?

Seu Pepe:	Vou viajar daqui	a	dois	dias.

Atendente:	Classe	executiva	ou	econômica?

Seu Pepe:	Classe	econômica.

Atendente:	Só	um	momento,	vou	checar	a	disponibilidade.	Tenho	o	assento	13A,	

pode	ser?

Seu Pepe:	Claro!

Atendente:	São	R$300,00.	Como	o	senhor	deseja	efetuar	o	pagamento?

Seu Pepe:	No	cartão	de	crédito.

Atendente:	Obrigada!	Aqui	está	sua	passagem.	Muito	obrigada	pela	preferência!

Seu Pepe:	Obrigado!	Um	bom	dia!

Mídia integrada
Olá! Como posso ajudá-lo?

Acesse	a	mídia	e	acompanhe	
o	diálogo	entre	seu	
Pepe	e	a	atendente.
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No	 diálogo,	 foram	 destacados	 os	 termos	 posso,	 viajará,	 vou viajar	 e	
pode.	 O	 termo	 posso	 refere-se	 a	 primeira	 pessoa	 do	 singular	 do	 verbo 
poder,	 no	presente do indicativo,	 que,	 nesta	 aula,	 está	 sendo	 empregado	
interrogativamente,	com	o	sentido	de	oferecer-se	para	fazer	algo	a	alguém,	
mostrando-se	solícito	e	gentil.	O	 termo	pode,	 por	sua	vez,	utilizado	pela	
atendente,	expressa	uma	escolha	diante	das	possibilidades.	Observe	os	
exemplos	que	seguem:

Olá! Como posso ajudá-lo?

A gente pode sair mais tarde.

Veja	a	conjugação	do	verbo poder	no	presente do indicativo:

Verbo poder no presente do indicativo

Posso enviar-lhe os horários por e-mail? 

Luíza, tu podes ver o valor das passagens para mim?

Com licença! O senhor pode me acompanhar até o ponto de táxi, por favor?

Podemos ir juntos?

Podem verificar se meu voo irá atrasar?

Já	 o	 termo	 viajará	 refere-se	 ao	 verbo viajar,	 no	 futuro do presente.	 Esse	
tempo	verbal	 indica	a	 ideia	de	um	acontecimento	que	está	por	vir.	Ele	é	
utilizado,	normalmente,	em	situações	mais	formais,	como	quando	se	está	
tratando	com	interlocutores	desconhecidos.

Quando o senhor viajará?

Veja,	a	seguir,	o	verbo	viajar	no	futuro	do	presente.

Verbo viajar no futuro do presente do indicativo

Viajarei para a casa de um amigo

Quando tu viajarás?

Ainda não sei. Soube que ele viajará, mas será uma viagem curta.

Um dia viajaremos juntos.

Com certeza! Eles viajarão em outra oportunidade.

Áudio

Atenção
Na	aula	14	do	módulo	I,	você	viu	
o	uso	do	verbo poder	no	futuro do 
pretérito do indicativo –	poderia	
-,	empregado	para	expressar	
boa	educação	e	polidez	ao	
pedir	para	alguém	fazer	algo.
Exemplo:
-	Bom dia! Você poderia me ajudar?
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Para	 indicar	uma	 intenção	 futura	de	viajar,	 também	é	comum	o	uso	da	
construção	 verbal	 ir + viajar.	 Essa	 estrutura,	 também	 conhecida	 como	
locução	verbal,	apresenta	o	verbo ir no	presente do indicativo +verbo viajar 
no infinitivo.	Observe:

Vou viajar daqui a dois dias.

Veja,	a	partir	dos	exemplos	anteriores,	a	equivalência	nas	formas	verbais:

Locução verbal 
ir (auxiliar) + verbo viajar (principal) Futuro do presente do indicativo

vou viajar viajarei

vais viajar viajarás

vai viajar viajará

vamos viajar viajaremos

vão viajar viajarão

Como	você	pode	perceber,	as	locuções	de	um	lado	equivalem	aos	verbos	
do	outro.	A	 diferença	de	 valor	 está	 na	 formalidade.	 É	mais	 habitual,	 no	
cotidiano,	usarmos	a	locução	“vou viajar”	no	lugar	da	conjugação	“viajarei”,	
mais	comum	nas	situações	formais.

Após	 ter	 visto	 alguns	 verbos	 comuns	 em	 uma	 situação	 de	 compra	
de	 passagens	 em	 guichê	 de	 atendimento,	 faça	 a	 atividade	 Compra de 
passagens e Presente ou futuro?	e	teste	seus	conhecimentos.

Áudio

Saiba mais
Alguns	verbos	podem	apresentar	

empregos	diferentes	dos	
usuais	em	determinadas	

expressões.	O	verbo	viajar,	
por	exemplo,	é	comumente	
utilizado	pelos	falantes	com	

o	sentido	de	pensar longe, sair 
fora da realidade,	como	em:	
“Acho	que	estou	viajando	

nesta	aula.”

Atividade de aprendizagem
Compra de passagens

Presente ou futuro?
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4. E por falar em...
Viajando	pelo	Brasil,	você	irá	perceber	diferentes	dialetos	que	configuram	
a	 diversidade	 do	 falar	 português	 em	 cada	 canto	 deste	 país.	 Mesmo	
com	tantas	formas	diferentes	de	falar,	é	importante	saber	que,	na	língua	
portuguesa,	são	previstas,	pela	linguagem	formal	escrita	e	oral,	diferenças	
ao	pronunciar	a	mesma	letra.	Quando	você	viu,	na	aula	01	do	módulo	1,	
o	alfabeto	da	língua	portuguesa,	pôde	observar	que	existem	cinco	formas	
de	representação	gráfica	das	vogais:	a,	e,	i,	o,	u.	No	entanto,	ao	observar	
a	sonoridade,	deve	ter	percebido	mais	duas	vogais	que	são	determinadas	
pela	variação	da	pronúncia:	‘e’	e	‘o’,	o	que	permite	dizer	que	há	sete vogais 
na língua portuguesa.	Agora,	escute	e	observe	as	diferenças	sonoras	entre	
estas	vogais.

Pronúncia aberta da vogal “e” Pronúncia fechada da vogal “e”

hotel bilhete

café banheiro

reserva serviço

Léo limpeza

Pronúncia aberta da vogal “o” Pronúncia fechada da vogal “o”

volta pousada

copo cortesia

avó roupa

porta roteiro

Como	você	pode	observar,	as	vogais	‘e’	e	‘o’	demonstram	diferenças	sonoras,	
essas	 diferenças	 são	 nomeadas	 como	 pronúncia	 “aberta”	 e	 “fechada”.	
Assim,	numa	pronúncia	“aberta”	o	som	da	vogal	é	mais	claro	e	perceptível,	
como	o	som	do	“e”	na	palavra	café e,	com	a	pronúncia	“fechada”,	o	som	
da	vogal	é	menos	expressivo,	dando	a	vogal	uma	pronúncia	mais	branda	
e,	portanto,	fechada	como	o	‘e’	na	palavra	mês.Como	você	pode	observar,	
as	vogais	‘e’	e	‘o’	demonstram	diferenças	sonoras,	que	são	chamadas	de	
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Saiba mais
Dialeto	é	o	conjunto	dos	variados	
modos	secundários	e	derivativos	
de	falar	de	uma	língua,	de	
acordo	com	as	diferenças	da	
língua	falada	regionalmente	ou	
nacionalmente	das	comunidades	
usuárias	de	um	mesmo	idioma.	
No	Brasil,	por	exemplo,	admite-
se	a	divisão	dialetal	classificada	
por	um	conjunto	de	marcas	
linguísticas	registradas	em	
determinadas	regiões	do	país.	
Vogal	é	o	fonema	produzido	
pelo	ar	que,	expelido	dos	
pulmões,	faz	vibrar	as	cordas	
vocais	e	não	encontra	nenhum	
obstáculo	na	sua	passagem	
pelo	aparelho	fonador.
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pronúncia	“aberta”	e	“fechada”.	Assim,	numa	pronúncia	“aberta”,	o	som	da	
vogal	 é	mais	 claro	 e	 perceptível,	 como	o	 som	do	 “e”	 na	 palavra	 café	 e,	
com	a	pronúncia	 “fechada”,	o	som	da	vogal	é	menos	expressivo,	dando	
à	vogal	uma	pronúncia	mais	branda	e,	portanto,	 fechada,	como	o	 ‘e’	na	
palavra	mês.

Para	identificar	melhor	os	aspectos	sonoros	nas	palavras,	é	imprescindível	
que	se	saiba,	além	das	sete	vogais,	suas	regularidades	quanto	ao	uso	da	
acentuação	gráfica,	o	que	ajuda	a	identificar	sua	pronúncia	a	partir	de	sua	
tonicidade,	pois,	como	você	pode	perceber,	ao	longo	das	aulas,	algumas	
palavras	 receberam	 sinais	 gráficos	 que	 serviram	 para	 indicar	 o	 valor	
sonoro	das	letras	e,	assim,	permitir	sua	pronúncia	adequada.

Na	 língua	 portuguesa,	 existem	 algumas	 regras	 que	 determinam	 o	 uso	
da	acentuação	nas	palavras.	Para	 isso,	 precisamos	saber	qual	 a	 sílaba	
pronunciada	com	maior	ênfase	e,	assim,	se	devem	ou	não	receber	acentos.	

4.1 Sílaba tônica e acentuação das palavras 
oxítonas e das proparoxítonas

A	 palavra	 "público"	 tem	 três	 sílabas:	 pú-bli-co.	 Ao	 lermos	 a	 palavra,	
colocamos	maior	força	na	sílaba	"pú",	ou	seja,	a	destacamos,	enfatizando-a	
sonoramente.	Observe:

pú bli co

Ela	é,	portanto,	a	sílaba tônica	da	palavra,	pois	é	sobre	ela	que	recai	o	acento	
da	fala.	Já	as	duas	outras	sílabas	"bli"	e	"co"	são	chamadas	de	átonas,	pois	
são	 pronunciadas	 com	menor	 intensidade	 do	 que	 a	 tônica.	 Vamos	 ver	
outros	exemplos,	em	que	as	sílabas	tônicas	estão	destacadas:

Algumas palavras e suas sílabas tônicas

café

pássaro

também

Parati

sílaba
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Atenção
Nem	todas	as	sílabas	de	uma	

palavra	são	pronunciadas	
com	a	mesma	intensidade.	A	
sílaba	predominante	ou	mais	
elevada	sonoramente	recebe	

o	nome	de	sílaba	tônica.	
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Toda	palavra	possui	uma	sílaba	tônica,	mas	nem	sempre	esta	sílaba	será	
marcada	pelo	acento	gráfico,	como	no	caso	da	palavra	Parati.	De	acordo	
com	 a	 posição	 que	 a	 sílaba	 tônica	 ocupa	 na	 palavra,	 esta	 irá	 receber	
uma	classificação.

As	palavras	cuja	tonicidade	recaem	na	última	sílaba,	chamam-se	oxítonas.	
Observe	a	seguir:

Oxítonas

Paraná guarani

urubu robô

vovó café

Nos	 exemplos	 apresentados,	 nem	 todas	 as	 palavras	 oxítonas	 foram	
acentuadas.	 Isso	 acontece	 porque	 existem	 regras	 para	 a	 acentuação	
dessas	palavras.	As	oxítonas	são	acentuadas	quando	terminadas	em	“a”,	
“e”,	 “o”,	 "em"	seguidas	ou	não	de	 “s”,	 inclusive	as	formas	verbais	quando	
seguidas	 de	 “lo(s)”	 ou	 “la(s)”.	 Também	 recebem	 acento	 as	 palavras	
terminadas	em	“éi”,	“éu”,	“ói”,	seguidos	ou	não	de	“s”,	cuja	pronúncia	enfatiza	
o	som	aberto	dessa	sílaba.	Veja	os	exemplos:

Exemplos de palavras oxítonas acentuadas

chá mês nós

dará café cipó

vatapá vocês robô

recuperá-los conhecê-los compô-los

pastéis chapéus anzóis

ninguém parabéns Jerusalém
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As	 palavras	 cuja	 tonicidade	 recaem	 na	 antepenúltima	 sílaba	 chamam-
se	proparoxítonas.

Exemplos de palavras proparoxítonas

antepenúltima romântico

sílaba máquina

vítima lágrima

Já	em	relação	às	proparoxítonas,	todas	elas	são	acentuadas.

Há,	ainda,	um	grupo	de	palavras	que	têm	a	penúltima	sílaba	tônica.	Essas	
palavras,	que	constituem	a	maioria	do	vocabulário	da	língua	portuguesa,	
serão	estudadas	nas	aulas	que	seguem.

Faça	a	atividade	Seguindo Regras	e	verifique	se	compreendeu	as	regras	de	
acentuação	estudadas	nesta	aula.	A	seguir,	realize	a	atividade	Eu vou viajar 
para...	e	revise	os	conhecimentos	vistos	até	aqui.

5. Síntese
Nesta	 aula,	 você	 viu	 o	 vocabulário	 referente	 a	 lugares	 de	 hospedagem,	
especificamente	 sobre	 pousada,	 hostel e	 hotel	 e	 estudou	 expressões	 da	 língua	
portuguesa	 que	 o	 auxiliarão	 na	 compra	 de	 passagem	 online	 e	 em	 guichê	 de	
atendimento.	Viu,	 também,	o	uso	dos	tempos	verbais	em	situações	de	compra	
de	passagens,	bem	como	o	verbo	viajar no futuro do presente	e	em	locução verbal 
com o verbo ir.	Com	isso,	você	já	possui	as	ferramentas	necessárias	para	realizar	
a	compra	de	passagens.	Além	disso,	você	viu	as sete vogais da língua portuguesa 
bem	 como	 a	 acentuação	 das	 palavras	oxítonas	 e	 das	proparoxítonas.	 Continue	
seus	estudos!
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Atividade de aprendizagem
Seguindo Regras

Eu vou viajar para...


