
 

Aula 
04A Regras de Acentuação 

As palavras em Língua Portuguesa são acentuadas de acordo com 
regras. Para você acentuar uma palavra observe o procedimento abaixo: 

1º - Divida-a em sílabas; 
2º - Classifique-a quanto à tonicidade; 
      - Oxítona: Quando a última sílaba é a mais forte: Ex. já-ca-ré.  
      - Paroxítona: Quando a penúltima sílaba é a mais forte: Ex. in-tro-du-tó-rio.   
      - Proparoxítona: Quando a antepenúltima sílaba é a mais forte: Ex. ân-gu-lo. 
      - Monossílabas: Quando a palavra só tem uma sílaba: Ex. fé, nem. 
3º - Após a classificação veja se a palavra se encaixa no quadro abaixo: 

PROPAROXÍTONAS  PAROXÍTONAS 
terminadas em: 

OXÍTONAS 
terminadas em: 

TODAS. 
Ex.: lâmpada, fábrica 

-i, -is. Ex.: júri, tênis  
-u. -us. Ex.: vírus, 
-l. Ex.: útil 
-n. Ex.: hífen, éden 
-om. -ons. Ex.: íons 
-um. -uns. Ex.: quórum 
-r. Ex.: néctar  
-x. Ex.: tórax 
-ã.-ãs,-ão,-ãos. Ex.: órgão, ímã 
-ditongo (s). Ex.: régua(s) 
-ps. Ex.:bíceps 

-a (s). Ex.: cajá 
-e (s). Ex.: sapé 
-o (s). Ex.: jiló 
-em. Ex.: também 
-ens. Ex.: reféns 

MONOSSÍLABAS 
TÔNICAS 

HIATOS 

terminados em: 
-a(s). Ex.: pá 
-e(s). Ex.: ré 
-o(s). Ex.: nós 

- Quando i e u tônicos forem o segundo elemento de um 
hiato e estiverem sozinhos na sílaba ou acompanhados de 
s. Ex.: saída, baú, egoísta, baús... 
- Exceção: hiatos seguidos de nh na sílaba seguinte não 
são acentuados. Ex.: rainha, bainha... 

DITONGOS ACENTO DIFERENCIAL 
Terminadas em ditongos 
abertos: éu(s), éi(s), ói(s). 
Ex.: pastéis, dói, céu... 

Algumas palavras recebem acento com regras específicas 
para diferenciá-las de outras. 
Ex. Ele vem aqui; eles vêm aqui. / Ela tem sede; eles têm sede. 
Ex. Ele fez isso por amor. / Eu pedi para ele pôr o copo na pia. 
Ex. Por que fez isso? / Fez isso por quê? (última palavra da frase) 

 

01. Faça anotações em seu caderno para lembrá-lo das regras de 
acentuação. 
02. Nas frases abaixo há várias palavras que não foram acentuadas. 
Retire-as e coloque os acentos que faltam, e diga que regra se aplica a 
cada uma delas 

Ex. refém = Oxítona terminada em “em” 

a) Antonio e da epoca em que com um vintem se compravam dois 
pasteis. 
b) E inutil pedir: Mauricio insiste em por açucar na chupeta do nenem. 
c) Empresario sequestrado e solto no Amapa. 
d) O joquei caiu do cavalo no segundo pareo. 
e) Antropologos estudam os habitos prejudiciais do jovem moderno. 
f) O jovem reporter não foi muito habil ao entrevistar as crianças orfãs. 
g) Foi inutil relacionar tantos itens; o mecanico não vai fazer todos os 
consertos no automovel hoje. 
h) Escreva a lapis no album; sera mais facil apagar as anotações. 

03. Retire do texto as palavras que não foram acentuadas corretamente, 
colocando os acentos que foram omitidos. Justifique, como na questão 
anterior. 

"Na primeira Feira de Utilidades Domesticas (UD) do pais, em 1960, em 
São Paulo, o fogão a gas fabricado no Brasil ganhou destaque entre os 
expositores. Todos abriam espaço para olhar a maravilha tecnologica da 
epoca. Na decada de 80, os computadores foram a grande atração, mas eram 
vistos como objetos estranhos no mundo dos eletrodomesticos. Na UD do 
mes passado, ainda em territorio paulista, os PCs ja não chamavam tanto a 
atenção. Foi a primeira UD da era da internet, que serviu para mostrar que, 
se depender dos fabricantes, em pouco tempo surgirão aparelhos hibridos 
para os quais as donas de casa terão de inventar uma utilidade. O forno de 
micro-ondas com um chip embutido servira para que? As geladeiras que tem 
uma tela externa de cristal liquido em que se podem ver paginas da internet 
vai funcionar?" 

(Veja, Vila Digital, n. 16, abril 2000, p. 42.) 


