ACENTUAÇÃO
GRÁFICA

GRAMÁTICA

ACENTUAÇÃO
GRÁFICA
Acentuação não é uma coisa difícil. Precisamos
cuidar apenas duas coisas que vão nos ajudar na
hora de acentuar as sílabas: sempre separar as
sílabas e pronunciar as palavras em voz alta (a não
ser na hora da prova, né?).
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OXÍTONAS 
Última sílaba tônica. Acentuamos todas terminadas
em A(S), E(S), O(S), EM, ENS.
EXEMPLO: Amapá, café, cipó, também, parabéns.

PAROXÍTONAS 

R EG R AS GERAIS

Nós só acentuamos as três últimas sílabas de cada
palavra. Só há uma sílaba tônica em cada palavra.

Penúltima sílaba tônica. Acentuamos todas MENOS
a regra da oxítona.

Sílaba TÔNICA: + FORTE

E X E M P L O : táxi, míni, louvável, secretária,
importância.

Sílaba ÁTONA: + FRACA

PROPAROXÍTONAS 

MONOSSÍLABOS TÔNICOS 
Apenas uma (1) sílaba. Acentuamos todos os
monossílabos terminados em: A(S), E(S), O(S).

Antepenúltima sílaba tônica. TODAS são acentuadas.
E X E M PLO: ônibus, lâmpada, óculos.

EX EMPLO : pá, é, só.

TA B ELA D E AC ENT UAÇÃO GRÁFI CA OBRI GATÓRI A
TERMINAÇÕES

–a(s), –e(s),
–o(s)

–éi(s), éu(s),
ói(s)

MONOSSÍLABOS
TÔNICOS

já, dá-la,
fá-la-á, dê,
pés, pôes, pó

réis,
céu,
dói

OXÍTONAS

fará, fazê-la,
relés, avô,
avós

anéis,
chapéu,
corrói

PAROXÍTONAS

PROPAROXÍTONAS

–em,
–ens

–i(s),
–u(s)

–um,
–uns

r, x, n(s), l,
ps, ão(s),
ã(s), ei(s)

bílis,
júri,
vírus

álbum,
álbuns

caráter, tórax,
próton(s),
retrátil, bíceps,
órfã, pônei(s)

retém,
porém,
parabéns
A terminação
–ens NÃO é
acentuada.
(ex.: edens)

Todas são acentuadas (ex.: pássaro), inclusive as aparentes, ou seja, as que podem
ser consideradas paroxítonas terminadas em ditongo crescente (ex.: cárie).
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R EG R AS ES PECIAIS
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AC E N T UAÇ ÃO D E V E R BOS

DITONGOS ABERTOS ÉU, ÉI, ÓI

Cuidar verbos como TER, VER E VIR.

Acentuamos os ditongos abertos ÉI, ÉU, ÓI.

ELE TEM (singular) x ELES TÊM (plural)

CUIDADO: NÃO acentuamos mais as PAROXÍTONAS com ditongo aberto.

ELE VÊ (singular) x ELES VEEM (plural)

EX EMPLO : herói, ideia, heroico, véu, céu, etc.

REGRA DO I E DO U
Acentuamos I e U tônicos quando estão nos hiatos
e sozinhos na sílaba.
EX EMPLO : saúde, instruí-lo

ELE VEM (singular) x ELES VÊM (plural)
CUIDADO: temos verbos derivados que precisam
ser acentuados também, como: MANTER, PREVER,
INTERVIR.
ELE MANTÉM (singular) x ELES MANTÊM (plural)
ELE PREVÊ (singular) x ELES PREVEEM (plural)
ELE INTERVÉM (singular) x ELES INTERVÊM (plural)

CUIDADO: No caso do I , sempre acentuamos se
ele estiver com S também.
EX EMPLO : país
Não acentuamos o I se ele estiver seguido de NH.
EX EMPLO : rainha
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EXERCÍCIOS
GRAMÁTICA / ACENTUAÇÃO GRÁFICA

1. Só uma série abaixo contém palavras acentuadas
corretamente. Assinale-a:

4. As palavras se agrupam pela mesma regra de
acentuação em:

a) rápido, séde, côrte

a) é, só, até

b) ananás, ínterim, espécime

b) também, através, aí

c) corôa, vatapá, automóvel

c) involuntária, hermético, substituível

d) cometi, pêssegozinho, viúvo

d) arrogância, inconsistência, mistério

e) lápis, raínha, côr

e) arbitrária, água, transpô-la

2. Assinale a série em que todos os vocábulos estão
escritos de acordo com as normas vigentes de acentuação gráfica:

5. Assinale a alternativa na qual a acentuação gráfica
das palavras se justifique da mesma forma que em
‘glória’, ‘papéis’, ‘hermenêutica’, respectivamente.

a) ítem, fi-lo, juri, córtex, íbero

a) maiúscula, tríduo, rédea

b) luís, vírus, eletron, hífens, espírito

b) estoico, obliquem, Bocaiúva

c) hiper, táxi, rúbrica, bênção, récorde

c) próton, tranquilo, saúde

d) através, intuito, álbuns, varíola, sauna

d) órfão, constrói, pífano

e) dólar, zebu, ritmo, atraí-lo, bangalô

e) réu, bilíngue, pégasus

3. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem
à mesma regra de acentuação gráfica:

6. (IBGE) Assinale a opção cuja palavra não deve
ser acentuada:

a) terás / limpida

a) Todo ensino deveria ser gratuito.

b) necessário / verás

b) Não ves que eu não tenho tempo?

c) dá-lhe / necessário

c) É difícil lidar com pessoas sem carater.

d) indêndio / também

d) Saberias dizer o conteudo da carta?

e) extraordinário / incêndio

e) Veranópolis é uma cidade que não para
de crescer.
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7. (EPCAR) Assinale a série em que todos os
vocábulos devem receber acento gráfico:

a) atrai-la

a) Troia, item, Venus

b) supo-la

b) hifen, estrategia, albuns

c) conduzi-la

c) apoio (subst.), reune, faisca

d) vende-la

d) nivel, orgão, tupi

e) revista-la

12. (BB) Não leva acento:

e) pode (pret. perf.), obte-las, tabu
13. (BB) Noite:
8. (BB) Assinale a opção acentuada corretamente:

a) hiato

a) eclípse

b) ditongo

b) juíz

c) tritongo

c) agôsto

d) dígrafo

d) saída
e) intúito

14. (UFPR) Assinale a alternativa em que todos
os vocábulos são acentuados por serem oxítonos:

9. (BB) A frase: “Alem do trem, voces tem onibus,
taxis e aviões” tem:

a) paletó, avô, pajé, café, jiló

a) 5 acentos

c) você, capilé, Paraná, lápis, régua

b) 4 acentos

d) amém, amável, filó, porém, além

c) 3 acentos

e) caí, aí, ímã, ipê, abricó

b) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis

d) 2 acentos
e) 1 acento

15. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem
à mesma regra de acentuação gráfica:

10. (BB) É um monossílabo tônico:

a) pés, hóspedes

a) o

b) sulfúrea, distância

b) lhe

c) fosforescência, provém

c) e

d) últimos, terrível

d) luz

e) satânico, porém

e) com
11. (BB) Leva acento:
a) pêso
b) pôde
c) êste
d) tôda
GABARITO: 1B; 2D; 3E; 4D; 5D; 6A; 7B;
8D; 9A; 10C; 11C; 12C; 13B; 14A; 15B.

e) cêdo
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