Teste sua dicção

Leia os trechos em voz alta, procurando articular bem os sons e aumentar a velocidade de
leitura aos poucos. Inicie agora, faça seu teste.
- 1.

O peito do pé de Pedro é preto.
É preto o peito do pé de Pedro.

Pedro tem o peito do pé preto.
Quem tem o pé do peito preto, é Pedro!
- 2.

A vida é uma sucessiva sucessão de sucessores que se sucedem sucessivamente, sem
suceder o sucesso.
- 3.

O tempo perguntou pro tempo qual é o tempo que o tempo tem.
O tempo respondeu pro tempo que não tem tempo pra dizer pro
tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem.
- 4.

Num ninho de mafagafos,
cinco mafagafinhos há!
Quem os desmafagafizá-los,
um bom desmafagafizador será.
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- 5.

O desinquivincavacador das caravelarias desinquivincavacaria as cavidades que deveriam ser
desinquivincavacadas.
- 6.

Perlustrando patética petição produzida pela postulante, prevemos possibilidade para
pervencê-la porquanto perecem pressupostos primários permissíveis para propugnar pelo
presente pleito pois prejulgamos pugna pretárita perfeitíssima.
- 7.

Não confunda ornitorrinco com otorrinolaringologista, ornitorrinco com ornitologista,
ornitologista com otorrinolaringologista, porque ornitorrinco, é ornitorrinco, ornitologista, é
ornitologista, e otorrinolaringologista é otorrinolaringologista.
- 8.

Disseram que na minha rua tem paralelepípedo feito de paralelogramos. Seis paralelogramos
tem um paralelepípedo. Mil paralelepípedos tem uma paralelepipedovia. Uma
paralelepipedovia tem mil paralelogramos. Então uma paralelepipedovia é uma
paralelogramolândia?
- 9.

Num jarro há uma aranha.
Tanto a aranha arranha o jarro
como o jarro arranha a aranha.
Se a aranha arranha a rã,
se a rã arranha a aranha,
como a aranha arranha a rã?

2/4

Teste sua dicção

Como a rã arranha a aranha?
- 10.

O padre Pedro tem um prato de prata, o prato de prata não é de Pedro.
- 11.

É crocogrilo? É cocodrilo?
É cocrodilo? É cocodilho?
É corcodilho? É crocrodilo?
É crocrodilho? É corcrodilo?
É cocordilo? É jacaré?
Será que ninguém acerta
O nome do crocodilo mané?
- 12.

Tinha tanta tia tantã.
Tinha tanta anta antiga.
Tinha tanta anta que era tia.
Tinha tanta tia que era anta.
- 13.

A lontra prendeu a
tromba do monstro de pedra
e a prenda de prata
de Pedro, o pedreiro.
- 14.
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Em cima daquela serra, há um ninho de mafagafos com cinco mafagafinhos.
Quem desmafagafar os cinco mafagafinhos, bom desmafagafador será.
Quem não desmafagafar os cinco mafagafinhos, bom desmafagafador não será.
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