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REGRAS BÁSICAS DE ACENTUAÇÃO
Na língua portuguesa, temos as vogais A, E, I, O, U. Entre essas vogais, o I e o U são
vogais tônicas, fortes, ou seja, tendem a tornar tônica a sílaba em que aparecem.
Por exemplo, na palavra CAQUI, a simples presença do i na última sílaba torna a
palavra uma oxítona. É o caso de outra palavras como POTI, SACI, CAJU e PITU.
Por esse motivo, palavras terminadas em I, como TÁXI, precisam do acento agudo
na penúltima sílaba para que sua pronúncia não seja confundida.

Saber disso é muito útil, pois ajuda a entender algumas regras básicas de
acentuação das palavras oxítonas, paroxítonas e dos monossílabos.
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A) Monossílabos tônicos: são acentuados os terminados em:
– A, AS: pá, vá, gás, Brás;
– E, ES: pé, fé, mês, três;
– O, OS: só, xô, nós, pós.

B) Oxítonas: são acentuadas as que terminam em:
– A, AS: Pará, vatapá, estás, irás;
– E, ES: você, café, Urupês, jacarés;
– O, OS: jiló, avô, retrós, supôs;
– EM, ENS: alguém, armazéns, parabéns
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EXERCÍCIO DE REGRAS DE ACENTUAÇÃO
01. Veja as palavras oxítonas abaixo:
sera, vovo , feroz, ipes, refem, jabuti, urubu, caju, feliz, cafe.

a) As palavras oxítonas acentuadas são:
b) As palavras oxítonas não acentuadas são:
02. No texto abaixo destaque em vermelho todas as monossílabas átonas e de amarelo
todas as monossílabas tônicas:
O sapo não lava o pé
Não lava porque não quer
Ele mora lá na lagoa
Não lava o pé porque não quer
Mas que chulé!
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01. Qual das palavras não se acentua mais?
A)
B)
C)
D)

Geléia
Herói
Céu
Têm

02. Assinale o quadro de palavras em que não houve erro na separação de sílabas:
a) in-a-pto, trans-se-pto, des-or-dem;
b) né-ctar, fia-do, cri-an-ça;
c) des-u-nhar, ad-je-ti-va, ve-e-men-ci-a;
d) gi-ras-sóis, mag-nó-lia, a-dá-lia;

03. Classifique as seguintes palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona.
a) lívido;
b) açúcar;
c) ali;
d) tabu;
e) sótão;
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C) Paroxítonas: são acentuadas as que terminam em:
– I, IS: táxi, beribéri, lápis, grátis;
– US, UM, UNS: vírus, bônus, álbum, álbuns.

Acentuam-se, ainda, as paroxítonas terminadas em:
– L, N, R, X: incrível, útil, próton, elétron, éter, mártir, tórax, ônix; para guardar melhor
– PS: bíceps, fórceps.
– Ã, ÃS, ÃO, ÃOS: ímã, órfã, ímãs, bênção, órgão, órfãos, sótãos.
– DITONGO ORAL, CRESCENTE OU DECRESCENTE, SEGUIDO OU NÃO DE “S”: água, árduo,
pônei, vôlei, cáries, mágoas, pôneis, jóqueis
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EXERCÍCIO DE REGRAS DE ACENTUAÇÃO
01. Assinale a opção em que todas as palavras são paroxítonas.
a) glúten, ruim, revólver, amigo.
b) felicidade, hangar, botox, tênis.
c) órgão, gratuito, plateia, pólen.
d) libido, fácil, ímpar, álibi.
02. Não são milhões. Não é superfaturamento. Não é “esquema entre políticos”. Na Assembleia Legislativa
do Estado, o furto de rolos de papeis higiênicos do tipo industrial, de dentro dos banheiros da Casa,
passou a ser monitorado pela segurança do orgão. Parece cômico, não fosse trágico concluir que, neste
caso, o desvio de conduta nada tem a ver com aqueles que naturalmente são acusados pelo povo de
trapacear para obter lucro facil. Não se sabe o “montante” do prejuízo. Sabe-se, definitivamente, que
corrupção não tem cargo.
Quantas palavras paroxítonas, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão?
a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
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D) Proparoxítonas: são todas acentuadas: lâmpada, Júpiter, ótimo, flácido, relâmpago,
trôpego, lúcido, etc.
REGRAS ESPECIAIS
A) Acentuação dos Hiatos:
• Quando a segunda vogal do hiato for I ou U, tônicos, acompanhados ou não de s:
EX: saída, proíbo, faísca, caíste, carnaúba, viúva, balaústre, país, aí, baú, Jaú.

10

EXERCÍCIO DE REGRAS DE ACENTUAÇÃO
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01. Com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é CORRETO afirmar:

a) A palavra por (quinto quadrinho) deveria ter recebido acento diferencial por se tratar
de uma forma verbal.
b) A palavra parabéns (terceiro quadrinho) recebe um acento diferencial porque está no
plural.
c) A palavra me (primeiro quadrinho) deveria ter recebido acento, por ser monossílabo
tônico terminado em e.
d) O acento na palavra é (terceiro quadrinho) pode ser classificado como diferencial,
porque não há regra que justifique seu uso.
e) A palavra ótima (terceiro quadrinho) recebe acento por ser proparoxítona.
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B) Ditongos:
• Ocorre acento na vogal tônica dos ditongos ÉU, ÉI e ÓI desde que sejam abertos e que
se encontrem na última sílaba da palavra ou em monossílabos.
EX: céu, chapéu, réu, véu, troféu, anéis, aluguéis, coronéis, dói, constrói, destrói.
C) Acento diferencial:
• pôr (verbo) e por (preposição);
• pôde (pretérito perfeito) e pode (presente do indicativo);
• que (conjunção, pronome) e quê (substantivo ou pronome em fim de frase);
• porque (conjunção) e porquê (substantivo).
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EXERCÍCIO DE REGRAS DE ACENTUAÇÃO
01. Não se usa mais o acento dos ditongos abertos éi e ói das palavras paroxítonas
(palavras que têm acento tônico na penúltima sílaba). Em qual sequencia todas as
palavras estão grafadas corretamente?
a) Alcaloide – alcatéia – andróide.
b) Apóia – apoio – pôr.
c) Coréia – debilóide – alcatéia.
d) Céu – herói – papéis.
02. Em qual das frases o acento diferencial não foi empregado devidamente?
a) Elas têm dezoito anos.
b) A mãe não pôde trazer o filho com ela.
c) Os infiéis não crêem em Deus.
d) Comprou álcool em gel por quê?
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01. Qual das seguintes palavras é oxítona?

a) velozmente;
b) açúcar;
c) ruim;
d) higiênico.
02. Assinale a opção em que todas as palavras são proparoxítonas.
a) acadêmico, dinâmico, íngreme, dúvida.
b) líquido, míope, música, revólver.
c) próximo, plástico, abdômen, último.
d) isqueiro, colágeno, espécie.

03. Das seguintes palavras, indique a que não é paroxítona.
a) ínterim;
b) recorde;
c) sótão;
d) rubrica;
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