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Acentos Gráficos

ACENTOS INDICADORES DE TONICIDADE DA SÍLABA:
▪ Agudo (        ) – EX: Arme a rede na escápula.

▪ Circunflexo (         ) – EX: Esse é o nosso incômodo.

ACENTO INDICADOR DE CRASE
▪ Grave (        ) – EX: Fomos à festa.

SINAL DE NASALIZAÇÃO DO SOM (não á acento)
▪ O til (         ) – EX: Quem quer pão? 
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CLASSIFICAÇÃO DAS PALAVRAS QUANTO AO NÚMERO DE SÍLABAS

▪ Monossílabas:
✓ átonas: interjeições, conjunções, preposições, pronomes, etc.
EX: ai, de, com, se, me ...
✓ tônicas: substantivos, verbos, adjetivos, pronomes, etc.
EX: pá, ser, só, si, mim...

▪ Dissílabas: 2 sílabas.
EX: Quero, sofá, filho, lapso, grátis, etc.

▪ Trissílabas: 3 sílabas.
EX: Espécie, conjunto, música, gratuito, etc.

▪ Polissílabas: 4 ou mais sílabas.
EX: Sucedido, acontecimento, espátula, muiraquitã, etc.

ATENÇÃO!
Nas polissílabas
a sílaba tônica
será a última,
penúltima ou
antepenúltima.



EXERCÍCIOS SOBRE CLASSIFICAÇÃO DE PALAVRAS QUANTO AO NÚMERO DE SÍLABA

01. Marque a alternativa que apresenta uma palavra que não é monossílaba.
a) quem, já
b) mar, flor
c) pá, tem
d) quem, mão
e) pé, ali

02. Com relação ao número de sílabas, marque a única alternativa que não apresenta 
apenas palavras TRISSÍLABAS:
a) leitura, espelho, iguana
b) Observar, aposta, guarita
c) Arlindo, mosquito, canela
d) Olinda, sacada, floreira
e) caneca, aguei, carnaval
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01. Qual dessas palavras tem acento?

A) Recorde
B) Rubrica
C) Pudico
D) Orgão

02. Qual dessas palavras tem acento pela mesma razão?

A) Raiz - Juiz
B) Historia - Vistoria
C) Abaco - Conego
D) Heroi – Heroico
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