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Com as letras acontece uma ideia parecida.  
Elas mudam de som conforme a letra que estiver ao lado. 

Você conhece as lagartixas? São animais que mudam de cor para combinar com o 
ambiente próximo. 
Foto: Carlos Oliveira Rei  



 

 

 

Você conhece a letra C? O C é uma letrinha muito sabida, às vezes está  
com o som como em CELULAR ou CIGARRA. Outras vezes com o som de CARRO, COBRA ou CUBO. 

É bom conhecer também a letra Q, usada para escrever QUARTO, QUEIJO, QUIBE .  
 

Olhe essa linda lagartixa das dunas.  
Suas manchas parecem até pontos de areia. 
Foto: Cláudio Dias Timm 



 

 

Você conhece a letra G? Com ela as palavras podem ter os sons como em GIZ e GOL ou GUITARRA. 

Vamos lembrar também da letra S? Que pode ser como em BRASIL ou SAPATO. 

 

O camaleão é um réptil como a lagartixa e também consegue se camuflar. 
Você percebeu como ele está combinando com a folhagem? 
Foto: Carlos Oliveira Rei. 

 



 

 

 

Há outro caso com a letra S quando ela está seguida do C, como em NASCER; 

ou ser dobrada, como em ASSENTO. 

A letra R pode aparecer em duas formas como em: CARO e CARRO. 

 

Existem mais de 1000 tipos de lagartixas.  
Nessa imagem vemos um animal com as cores da terra em que está próximo.  
Foto: Tânia Ricciardi 



 

 

Você se lembra da letra “X”?  
Ele é uma das letras que mais mudam de som. 

 

Algumas vezes o X está com  
o som em que é mais conhecido  

como em ENXAME ou XALE.  
 

Ele tem também o som de (z)  
como em EXAME ou EXEMPLO. 

 

Ou o som de (s)  
como em APROXIMAR, MÁXIMO ou EXCELENTE. 

 

Tem ainda o som de (ks)  
como em FIXO. 

 
 

 

Essa lagartixa está tomando sol e se disfarçando como 
uma pedra.  
Foto: Tiago Falótico 



 

 

Algumas vogais quando estão  
perto do M, do N ou com ~  

passam a ter um som  
que sai um pouco pelo nariz. 

 

Por exemplo: 
CAMPO    PONTA    

RÃ    NÃO 
 

 

Em quais dessas palavras  
você usa o nariz para falar o O e o E:  

AMOR ou COLA?  

BEIJO ou CAFÉ? 
 

 

 

As lagartixas mimetizam  
a cor de folhagens secas  
para procurar insetos e frutas.  
Foto: Anpena 
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