
ACENTUAÇÃO 

GRÁFICA



Para que Serve a Acentuação 

Gráfica

A língua escrita necessita, na

prática de certos sinais auxiliares

para indicar a exata pronúncia das

palavras.



Tipos de Acento

A nossa língua dispõe de 

apenas três  acentos gráficos:

a) Acento Agudo (´) – Indica

que a vogal  tônica possui 

timbre aberto:

Ex.: sofá, chulé, café



b)Acento Circunflexo (^) – Indica que

a vogal tônica possui timbre

fechado:

Ex.: colônia, ônibus, você

c)Acento Grave (`) – Usado hoje,

apenas para indicar o fenômeno da

crase- fusão de a (preposição) + a

(artigo):

Ex.: Fui à festa



Para Lembrar:

Palavras Monossílabas: Somente uma sílaba.

Palavras Dissílabas: Somente  duas sílabas.

Palavras Trissílabas: Somente  três sílabas.

Palavras Polissílabas: Quatro ou mais  

sílabas.



Classificação das Palavras Quanto ao

Acento Tônico

Oxítonas: Quando a sílaba tônica é a última.  

Ex.: café, coração, caju

Paroxítonas: Quando a sílaba

tônica é a  penúltima.

Ex.: cadeira, régua, táxi

Proparoxítonas: Quando a sílaba tônica é a  

antepenúltima.

Ex.: ônibus, lâmpada, matemática



Dicas para 

Acentuação  

Gráfica
Para acentuar uma palavra você 

deve:

a) Dividir a palavra em sílabas;

b) Classificar quanto à tonicidade;

c) De acordo com sua

terminação, encaixar  conforme às 

regras que iremos estudar.



Acentuam-se os monossílabos tônicos  

terminados em:

A (S)

E (S)

O (S)

Pá, pás, gás

Pé, pés

Pó, pós

MONOSSÍLABOS TÔNICOS



Terminados em DITONGOS  

ABERTOS:
ÉI: réis (moeda), géis, méis, féis;

ÓI: sóis, dói, rói, mói;

ÉU: véu, céu, réu.

MONOSSÍLABOS TÔNICOS



Acentuam-se todas as palavras 

oxítonas  terminadas em:

OXÍTONAS

A (S)

E (S)

O (S)

EM

ENS

Pajé, vocês, café

Jiló, vovô, vovó, paletó

Também, vintém,  

contém
Parabéns, vinténs, conténs

Vatapá, guaraná, sofás



Terminadas em DITONGOS ABERTOS:

ÉI: papéis, anéis, fiéis, cordéis,

quartéis,  coronéis.

ÓI:herói, anzóis, lençóis, faróis, 

constrói.

ÉU: troféu, ilhéus, mausoléu ,

fogaréu,  chapéu .

OXÍTONAS



PAROXÍTONAS

Acentuam-se as palavras todas  paroxítonas 

terminadas em:

R – açúcar, repórter 

L – túnel, possível 

N – hífen, abdômen 

X – tórax, látex

I(IS) – júri, lápis, táxi 

US – vírus, bônus

ON(S)– próton, elétrons,



UM (UNS) – álbum, álbuns  

ÃO (ÃOS) – órfão, órgãos  

Ã (S) – órfã, órfãs, ímã

EI (EIS) – jóquei, úteis  

PS – fórceps

DITONGOS - colégio, lábios,



PROPAROXÍTONAS

Todas são acentuadas

lâmpada

pêssego  

sábado

empréstimo  

estômago  

álibi



ACENTUAM-SE O I E O U,

VOGAIS  TÔNICAS DOS HIATOS 

QUANDO:

a) Aparecem sozinhos na sílaba ou 

seguidos  de S.
Saída sa – í -

da

Saúde sa – ú -

de

Egoísta e – go – ís - ta

Balaústre ba – la – ús -

HIATOS



USA-SE O ACENTO

DIFERENCIAL NAS  PALAVRAS:

pôde (passado) ≠ pode

(presente)

pôr (verbo) ≠ por (preposição)

ACENTO DIFERENCIAL



Os Hiatos não levam acento

gráfico se a  sílaba seguinte 

iniciar por NH:

Rainha – ra – i -

nha  Moinho - mo 

– i - nh o

HIATOS



São acentuados os verbos ter e vir e 

os seus  derivados na 3ª. pessoa do 

plural.

Ele tem - Eles têm
Ele vem - Eles vêm

Ele detém - Eles detêm

Ele intervém - Eles intervêm

VERBOS TER E VIR



BONS ESTUDOS!!!


