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Português

ACENTUAÇÃO GRÁFICA

Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica

O acento tônico está relacionado com a intensidade dos fonemas, e o acento gráfico, como o 
agudo e o circunflexo, marca a sílaba tônica.

Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica 

1. Proparoxítonas – física 

2. Paroxítonas – Cadeira 

3. Oxítonas – abacaxi 

4. Monossílaba – fé 

Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

1. Monossílabos – pó, sal, céu, pneu 

2. Dissílabos – ga-to, lu-a 

3. Trissílabos – ce-lu-lar, re-ló-gio 

4. Polissílabos in-te-li-gên-cia, ge-la-dei-ra
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Regras de acentuação

1. Proparoxítonas – todas são acentuadas. 

Simpática, proparoxítona, lúcida, cômodo 

2. Paroxítonas – Quando terminadas em:

a) L, N, R, X, PS, I, US: amável, hífen, repórter, tórax, bíceps, tênis, vírus 

b) UM, UNS, Ã, ÃS, ÃO, ÃOS, EI:  álbum, ímã, órgão 

c) Ditongo crescente (SV +V): cárie, polícia, história 

3. Oxítonas 

Quando terminadas em EM, ENS, A(S), E(S), O(S), éi(s), éu(s), ói(s):

a) A, AS: está, guaraná, comprá-la.  

b) E, ES: jacaré, você, fazê-los.

c) O, OS: avó, paletós.

d) EM: armazém, ninguém

e) ENS: parabéns, armazéns. 

f) éi(s), éu(s), ói(s) – anéis – papéis – lençóis – herói – chapéu 

4. Monossílabos tônicos

A, AS, E, ES, O, OS, ÓI, ÉU, ÉI

mês, pó, já, céu, dói 

5. Hiatos são acentuados "i" e "u" tônicos quando formam hiato com a vogal anterior, estando 
eles sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas de "s", desde que não sejam seguidos 
por "-nh".

Egoísmo, sanduíche, gaúcho, raízes
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Te liga!
Levam acento o “I” e o “U” dos hiatos, quando:

1. Forem tônicos;

2. Vierem precedidos de vogal;

3. Formarem sílabas sozinhos ou com “S”;

4. Não forem seguidos de “NH”:

Compare!

Ele sempre cai X Eu caí ontem
Espero que ele caia X Ele caía muito

Mau X baú
Pais X país

Doido X doído

As palavras paroxítonas que têm i ou u tônicos precedidos por ditongos não serão mais acentu-
adas. 

BAIUCA – FEIURA – BOIUNA – CAUILA

BAIUCA(casa pequena suja)

BOIUNA (relativo a boi)

CAUILA (poupado, economizado) 

6. Verbos ter e vir

Ele tem e vem 

Eles têm e vêm

a) Ele contém, detém, provém, intervém (singular do presente do indicativo dos verbos deri-
vados de TER e VIR).

b) Eles contêm, detêm, provêm, intervêm (plural do presente do indicativo dos verbos deriva-
dos de TER e VIR).
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7. Acentos diferenciais serão obrigatórios nas palavras pôr (verbo) e pôde (passado do verbo 
poder).

8. Trema Não se usa mais em palavras da língua portuguesa. Ele apenas permanecerá em no-
mes próprios e seus derivados, de origem estrangeira, como Bündchen, Müller.

9. Palavras com as repetições oo, ee 

Não são acentuadas.

voo / enjoo / perdoo / abençoo

leem / deem / veem / creem

1. Classifique as palavras destacadas, de acordo com a posição da sílaba tônica:

a) Ninguém sabia o que fazer. 

b) Era uma pessoa sábia. 

c) Vivo querendo ver o tal sabiá que canta nas palmeiras. 

d) Anos antes ele cantara no Teatro São Pedro. 

e) Anunciaram que ele cantará no teatro.

f) Não contem com a participação dele. 

g) Ele alega que nosso projeto contém erros. 

h) Tudo não passou de um equívoco.

i) Raramente me equivoco.

2. Acentue ou não 

a) Sauva, sauvinha, gaucha, gauchinha, viuvo, bau, bauzinho, feri-la, medi-la, atrai-los;  

b) sos, le-la, reu, odio, sereia, memoria, itens, pires, tenue;

c) America, obito, coluna, tulipa, cinico, exito, panico, penico;

d) pendulo, pancreas, bonus, impar, item, libido, ravioli, traduzi-la, egoista.  
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3. Considere as seguintes palavras com acento gráfico do texto.

1. babá (l.28)

2. sério (l.58)

3. saúde (l.87)

4. aliás (l.82)

Em quais delas, a omissão do acento gráfico resultaria em outra palavra da língua?

a) Apenas em 1.
b) Apenas em 2 e 3 
c) Apenas em 4.
d) Apenas 1, 3 e 4 
e) Apenas em 1,2 e 4.

4. Analise as afirmações sobre a acentuação das palavras do texto.

I – “Alfândega” é acentuada porque todas as proparoxítonas são acentuadas.

II – A forma verbal “espáia”, no trecho “O senhor promete que não espáia?”, apesar de não 
pertencer ao padrão culto da língua, obedece à regra de acentuação dos ditongos abertos.

III – “Propôs” obedece à regra de acentuação das oxítonas.Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.
e) I, II e III.

Gabarito: 3. E 4. D




