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E X E R C Í C I O S  D E

Acentuação



É expressamente proibido cópia, venda, 
publicação e distribuição do conteúdo ofe-
recido. A utilização para qualquer outro 
fim está expressamente proibida por lei e 
pode resultar em penas civis e criminais.
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Acentuação
A acentuação está relacionada com a intensidade que as sílabas apresentam quando pronun-
ciadas, podendo ser em maior ou menor grau. Quando proferidas com mais intensidade, clas-
sificam-se como tônicas; quando soadas de maneira mais sutil, como átonas.

Alguns exemplos: 

•	 Apontador 
Sílaba tônica / – dor
Sílabas átonas / a – pon – ta 

•	 Específica
Sílaba tônica / – cí
Sílabas átonas / es – pe – fi – ca 

De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras classificam-se em:

•	 Oxítonas – A última sílaba é a mais forte.
Ex.: sofá, café, cipó, também, saci, caju, computador

•	 Paroxítonas – A penúltima sílaba é a mais forte.
Ex.: tênis, lavável, revólver, álbum, menina, caderno, sucesso

•	 Proparoxítonas – A antepenúltima sílaba é a mais forte.
Ex.: lâmpada, ônibus, pirâmide, trânsito, máscara, farmacêutico

Obs.: Analise sempre a palavra de trás para frente. 

•	 Monossílabas tônicas
Ex.: lá, já, fé, pé, dó, pó

REGRAS DE ACENTUAÇÃO

1. Acentuam-se as oxítonas terminadas em: 

•	 -a(s) – sofá, crachá
•	 -e(s) – café, você
•	 -o(s) – paletó, mocotó
•	 -em – armazém, também
•	 -ens – parabéns, armazéns
•	 Ditongos abertos -éi(s), -éu(s) e -ói(s) –, coronéis, troféu, herói
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2. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em: 

•	 -l – útil, amável
•	 -n – líquen, lúmen
•	 -r – revólver, cadáver
•	 -x – tórax, córtex
•	 -i(s) – júri, lápis
•	 -u(s) – bônus, vírus
•	 -um – álbum, fórum
•	 -uns – álbuns
•	 -ps – bíceps, fórceps
•	 -ã(s) – órfã, ímãs
•	 -ão(s) – órgão, sótãos
•	 -om – rádom
•	 -ns – prótons
•	 Ditongo (s) – pônei, jóquei

Obs.: Como você viu acima, são acentuadas as paroxítonas terminadas em -r, -x, -n, -l. Você 
pode usar a palavra “rouxinol” para memorizar essa regra.

3. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas!  
Ex.: gramática, estética, náufrago, lâmpada

4. Acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em:

•	 -a(s) – lá, já
•	 -e(s) – pé, fé
•	 -o(s) – pó, só
•	 Ditongo(s) – céu, véu, dói 

MUDANÇAS – NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO

Não se usa mais acento:

•	 Em palavras paroxítonas com os ditongos abertos -ei e –oi.
EX.: ideia, assembleia, geleia, debiloide, jiboia, paranoia

•	 Na primeira vogal dos hiatos –oo e –eem.
Ex.: voo, enjoo, leem, creem

•	 Em palavras paroxítonas com vogais -i e -u precedidas de ditongo decrescente.
Ex.: feiura, Sauipe
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•	 Em palavras com acento diferencial.
Ex.: para (verbo) / para (preposição)
       pelo (substantivo) / pelo (contração)
Exceções: pode/pôde e por/pôr

•	 Em palavras da língua portuguesa que antes tinham trema.
Ex.: tranquilo, pinguim, linguística
Exceções: palavras estrangeiras (Müller, Bündchen...)
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1. Todas as palavras estão acentuadas corretamente em:

a. Imã / caju / caquí

b. Ímã / cajú / caquí

c. Ímã / cajú / caqui

d. Ímã / caju / caqui

e. Ímã / caju / caquí

2. A única palavra que, obrigatoriamente, tem acento é:

a. Dominó

b. Sabiá

c. Secretária

d. Pelo

e. Júri

3. Todos as palavras são acentuadas por serem oxítonas em:

a. Lápis, sofá, axé

b. Órfã, cáqui, céu

c. Bangalô, vintém, xará

d. Troféu, herói, véu

e. Álcool, ímã, órfã

4. A opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra é:

a. Plêiade / álcool

b. Até / pé

c. Lá / sofá

d. Réquiem / também

e. Céu / escarcéu

EXERCÍCIOS
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Gabarito comentado
1. Letra d

Ímã – É acentuada, pois é paroxítona terminada em –ã.
Caju / caqui – Não são acentuadas, pois apenas as oxítonas terminadas em -a, -e, 
-o recebem acento. 

2. Letra e
A palavra “júri” deve ser obrigatoriamente acentuada, pois é uma paroxítona ter-
minada em –i.
A palavra “pelo” não tem mais acento, seja o substantivo, seja a contração.
As outras palavras podem ou não ter acento: dominó/domino, sabiá/sábia/sabia, 
secretária/secretaria. Note que, dependendo ou não da colocação do acento, o 
significado dessas palavras mudam. 

3. Letra c 
Bangalô (oxítona terminada em –o) / vintém (oxítona terminada em –em) / xará 
(oxítona terminada em –a)
Álcool (proparoxítona) / Lápis, órfã, cáqui, ímã (paroxítonas) / véu, céu 
(monossílabas tônicas)

4. Letra a 
Plêiade e álcool têm acento, pois todas as proparoxítonas são acentuadas. (plêi-a-
-de / ál-co-ol)
Pé, lá, céu – monossílabas tônicas
Até, sofá, também, escarcéu – oxítonas
Réquiem – proparoxítona 

5. Letra b
A palavra “caju” não tem acento. Lembre-se de que apenas as oxítonas termina-
das em –a, –e, –o são acentuadas. 
Obs.: A palavra “Itaú” tem acento, pois é uma oxítona terminada em hiato. Nes-
ses casos, as oxítonas são acentuadas. Mais exemplos: Grajaú, tuiuiú, baú, jaú.

6. Letra e 
Na língua portuguesa, a maioria das palavras NÃO são acentuadas graficamente.

7. Letra c
Segundo o VOLP, não existe “catéter”, mas sim “cateter” (oxítona).
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