Acentuação Gráfica – GRAMÁTICA
Produção: Equipe Pedagógica Gran Cursos Online

ACENTUAÇÃO GRÁFICA
TONICIDADE
• Oxítonas (última): são palavras que têm o acento tônico na última sílaba.
Ex.: pa/jé, bi/ju.
• Paroxítonas (penúltima): são palavras que têm o acento tônico na penúltima sílaba. Ex.: pa/re/de, qua/dro, a/má/vel.
• Proparoxítonas (antepenúltima): são palavras que têm o acento tônico
na antepenúltima sílaba. Ex.: lu/ná/ti/ca, lâm/pa/da.
EXERCÍCIOS
São acentuados graficamente, pela mesma regra, os vocábulos:
a. “biométrico” e “será”.
b. “municípios” e “Curuçá”.
c. “biométrico” e “físicos”.
d. “será” e “municípios”.
e. “físicos” e “Curuçá”.
Gabarito: c.
Assinale a alternativa em que a palavra deve ser obrigatoriamente acentuada.
a. Publica
b. Ironia
c. Malefico
d. Analise
Gabarito: c.
Assinale a alternativa em que a palavra deve ser obrigatoriamente acentuada.
a. Acumulo
b. Inicio
c. Publico
d. Ludico
Gabarito: d.
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A acentuação gráfica é uma necessidade, pois a Língua Portuguesa tem
características tonais. Vários vocábulos são diferenciados por meio da sílaba
tônica. Por isso, existem critérios, regras, princípios de acentuação gráfica, que
serão estudados a seguir.
PRINCÍPIOS DA ACENTUAÇÃO GRÁFICA
A Língua Portuguesa (LP) registra três acentos: o agudo, o circunflexo e o
grave. O agudo e o circunflexo estão ligados à fonética das palavras e o grave é
o sinal indicativo de crase (será estudado no conteúdo de crase).
• Menor grupo de palavras da LP: proparoxítonas.
Regra 1: Toda proparoxítona é acentuada. Ex.: e/xér/ci/to, tô/ni/ca.
• Grupo intermediário de palavras da LP: oxítonas.
Regra 2: Acentuam-se as oxítonas terminadas em a(s), e(s), o(s), e em(ns).
Ex.: ca/já, pa/jé, ci/pó, ar/ma/zém.
• Maior grupo de palavras da LP: paroxítonas;
Regra 3: NÃO se acentuam as palavras paroxítonas terminadas em a(s),
e(s), o(s) e em(ns).
Ex.:
–– pa/re/de, qua/dro, me/sa;
–– res/pon/sá/vel, hí/fen, tá/xi, bô/nus, ca/rá/ter, bí/ceps, ór/fã;
–– ne/ces/sá/rio, sé/rie, bac/té/ria. (paroxítonas terminadas em ditongo).
• Terminações mais frequentes na LP: a(s), e(s), o(s), em(ns).


Obs.:
Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos
Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Elias
Santana.
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