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Classificação quanto à tonicidade

Paroxítonas: quando a sílaba tônica é a penúltima. Ex.: cadeira,
linha, régua, etc.
Proparoxítonas: quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Ex.:,
último, América, etc.

ACENTO TÔNICO
Sílaba tônica: A sílaba proferida com mais intensidade que as outras é a
sílaba tônica. Esta possui o acento tônico, também chamado acento de
intensidade ou prosódico: cajá, caderno, lâmpada

Atenção: Anote em seu caderno uma síntese do que foi visto na aula.
01. Separe as sílabas e indique a sílaba tônica dos vocábulos abaixo:

Sílaba subtônica: Algumas palavras geralmente derivadas e
polissílabas, além do acento tônico, possuem um acento secundário. A
sílaba com acento secundário é chamada de subtônica. Exemplos:
terrinha, sozinho

Ex.: Ca-ne-ta

Sílaba átona: As sílabas que não são tônicas nem subtônicas chamamse átonas. Podem ser pretônicas (antes da tônica) ou postônicas (depois
da tônica), Exemplos: barata, máquina

04. Na tirinha abaixo há duas palavras oxítonas acentuadas e uma

caderno - compor - laranjal - metafísica - música - herói - sabonete - alçapão irmão - alemão - órfã - lâmpada - vender - talvez - café - japonês - altivez mesquinhez - caminhão - maquinaria

proparoxítona. Identifique-as e copie na linha abaixo:

Não confunda acento tônico com acento gráfico. O acento
tônico está relacionado com intensidade de som e existe em todas as palavras
com duas ou mais sílabas. O acento gráfico existirá em apenas algumas
palavras e será usado de acordo com regras de acentuação.

CLASSIFICAÇÃO DAS PALAVRAS QUANTO AO ACENTO
TÔNICO
Os monossílabos podem ser:



Tônicos: são autônomos, emitidos fortemente, como se fossem
sílabas tônicas. Ex.: ré, céu, lá, etc.
Átonos: apoiam-se em outras palavras, pois não são autônomos,
são emitidos fracamente, como se fossem sílabas átonas. São
palavras sem sentido quando estão isoladas: Ex.: o, lhe, nem, etc.

As palavras com mais de uma sílaba, conforme a tonicidade, classificamse em:


Oxítonas: quando a sílaba tônica é a última. Ex.: coração, São
Tomé, etc.

03. Separe as palavras abaixo distribuindo-as em: A) Oxítonas, B)
Paroxítonas, e C) Proparoxítonas;
móvel - anaconda - recém - aríete - refém - lêvedo - sutil - líbero - avarento década - exílio - erudito - aerólito - fortuito - abóbada - cizânia - têxtil - pegada ômega - ínterim - rubrica - tulipa - gratuito - biótipo - glóbulo

04. Classifique as palavras destacadas neste texto quanto à tonicidade:
A QUANTAS MULHERES TEM DIREITO UM HOMEM?
Cada homem tem direito pelo menos, a quatro mulheres. Sim, quatro é o
mínimo ideal. A mãe, a irmã, a esposa e a filha. Os meninos ajuntarão mais
uma: a avó, e os velhos, mais uma ainda: a neta. Seis mulheres para amar, e
uma no céu, Maria Santíssima, a quem rezar. Seriam sete, como os dias da
semana.

