
ACENTUAÇÃO GRÁFICA
Todas as palavras de duas ou mais sílabas possuem uma sílaba

tônica, de pronúncia mais forte. A sílaba tônica pode ou não receber
acento gráfico. Veja:

es - per - te - za

ca - pí - tu - lo

tra - zer

e - xis - ti - rá



Já a sílaba átona possui intensidade mais fraca. Nas palavras
abaixo, exceto a sílaba tônica, as demais são átonas:

es - per - te - za

ca - pí - tu - lo

tra - zer

e - xis - ti - rá



Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas
De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem

ser classificadas em:

Oxítonas - palavras cuja última sílaba é tônica. Exemplos: me-
trô, su-flê, su-por.

Paroxítonas - palavras cuja penúltima sílaba é tônica.
Exemplos: ca-rá-ter, ca-va-lei-ro, pa-pa-gai-o.

Proparoxítonas - palavras cuja antepenúltima sílaba é tônica.
Exemplos: más-ca-ra, sí-la-ba, cen-tí-me-tro.



REGRAS DE ACENTUAÇÃO

Proparoxítonas
Sílaba tônica: antepenúltima

TODAS as proparoxítonas são acentuadas graficamente.
Exemplos:

trágico, patético, árvore



Paroxítonas
Sílaba tônica: penúltima
Acentuam-se as paroxítonas terminadas em:



Observações:

1) As paroxítonas terminadas em "n" são acentuadas (hífen),
mas as que terminam em "ens", não (hifens, jovens).

2) Não são acentuados os prefixos terminados em "i "e "r"
(semi, super).

3) Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos
crescentes: ea(s), oa(s), eo(s), ua(s), ia(s), ue(s), ie(s), uo(s), io(s).

Exemplos: várzea, mágoa, óleo, régua, férias, tênue, cárie,
ingênuo, início.



Oxítonas
Sílaba tônica: última
Acentuam-se as oxítonas terminadas em:

Acentuam-se também os ditongos abertos éi, éu e ói,
seguidos ou não de s. Exemplos: caubói, anéis, chapéu.



Monossílabos Tônicos
Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em:

a(s): lá, cá
e(s): pé, mês
o(s): só, pó, nós, pôs



Hiatos
Acentuam-se o "i" e "u" tônicos quando formam hiato com a vogal

anterior, estando eles sozinhos na sílaba ou acompanhados apenas
de "s.

Exemplos:

sa - í - da e - go - ís -mo sa - ú - de
Não se acentuam, portanto, hiatos como os das palavras:

ju - iz ra - iz ru - im ca - ir
Razão: -i ou -u não estão sozinhos nem acompanhados de -s na

sílaba.



Observação: existem hiatos acentuados não por serem hiatos,
mas por outras razões. Veja os exemplos abaixo:

po-é-ti-co: proparoxítona
bo-ê-mio: paroxítona terminada em ditongo crescente.
ja-ó: oxítona terminada em "o".



EXERCÍCIOS LIVRO DESCOBRINDO A GRAMÁTICA, PÁGINA
128 À 133.
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