
 
 

 

 

Em seu caderno, forme palavras com as sílabas : 

mons  de   trar   tru   cons  ção  ins  la  cão  ta        cons ra pi ção 

tro  mons mis  são  trans   pa  ren  te  trans ins  tu  ti  to  

Complete com as sílabas: trans      ins     cons gens 

 via________  ________trução ________porte 

 ________petor  paisa________  passa________ 

 ________plante ________ferir  ________ferência 

 ________tante  ________trutor  ________piração 

 ________piração ________porte  ________tinto   

PALAVRAS COM AS LETRAS NS EM MESMA SÍLABA; 

 
 transparente demonstrar instalação construir inspetor
 instituto transbordar  transmissão construção transporte
 transformador inspeção rins bombons monstro
 amendoins paisagens passagens homens sons 
 constituir comuns   

Complete com as palavras adequadas as frases: 

transbordou – constrangida -  instrumento - monstruosa 

O saxofone é um ________________________________________ musical 
de sopro. 
A fila no circo estava  ________________________________________. 
O rio ___________________________________ com o temporal.  
Ela ficou  _______________________________ com aquela conversa. 

Em seu caderno, forme frases com as palavras: 

paisagens – construção – inspetor – instalação – constituição – transborda - 
comuns 

Complete com as sílabas: trans      ins     cons gens 

 via________  ________trução ________porte 

 ________petor  paisa________  passa________ 

 ________plante ________ferir  ________ferência 

 ________tante  ________trutor  ________piração 

 ________piração ________porte  ________tinto   

PALAVRAS COM AS LETRAS NS EM MESMA SÍLABA; 

 
 transparente demonstrar instalação construir inspetor
 instituto transbordar  transmissão construção transporte
 transformador inspeção rins bombons monstro
 amendoins paisagens passagens homens sons 
 constituir comuns   

Complete com as palavras adequadas as frases: 

transbordou – constrangida -  instrumento - monstruosa 

O saxofone é um ________________________________________ musical 
de sopro. 
A fila no circo estava  ________________________________________. 
O rio ___________________________________ com o temporal.  
Ela ficou  _______________________________ com aquela conversa. 

Em seu caderno, forme frases com as palavras: 

paisagens – construção – inspetor – instalação – constituição – transborda - 
comuns 
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