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Resposta da questão 1: [E] 
 [E] A forma verbal “têm”  deveria concordar com o núcleo do sujeito “procura”; logo não poderia estar 
acentuado. 
 
Resposta da questão 2: [A] 
[B] Incorreta: “há” e “já” são monossílabas e, portanto, não possuem “última sílaba”, não podendo ser 
oxítonos. 
[C] Incorreta: “química” e “orgânicos” de fato são proparoxítonas, mas “compostável” é paroxítona, pois possui 
a penúltima sílaba tônica. 
[D] Incorreta: “disponível” é uma paroxítona, pois possui a penúltima sílaba tônica. 
[E] Incorreta: enquanto “países”, “saúde” e “água” são paroxítonas, “dióxido” é proparoxítona.    
 
Resposta da questão 3: [A] 
O substantivo “compatibilidade” continua sendo uma paroxítona, uma vez que a sílaba tônica é a penúltima 
“da”.   
 
Resposta da questão 4: [A] 
Estão incorretas: 
[B], pois as palavras “obrigatoriamente” e “porto” estão grafadas de forma errada. 
[C], pois a palavra “porto” está grafada de forma errada. 
[D], pois não corrige a forma “obrigatóriamente” para “obrigatoriamente”. 
[E], pois não corrige a palavra “estavamos” para “estávamos”.   
 
Resposta da questão 5: [C] 
[A] Incorreta. Na expressão “por favor”, “por” é uma preposição, a qual não recebe acento diferencial. 
[B] Incorreta. “Parabéns” é uma palavra oxítona terminadas em –ens, motivo pelo qual é acentuada. 
[C] Correta. Uma vez que a palavra “ótima” tem a antepenúltima sílaba tônica, é classificada como 
proparoxítona, a qual deve ser sempre acentuada. 
[D] Incorreta. O pronome pessoal do caso oblíquo “me” é átono; apenas os monossílabos tônicos são 
acentuados, desde que terminem em –a, -e, -o, -éu-, -éi, -ói e seus respectivos plurais. 
[E] Incorreta. A forma conjugada “é” recebe acento pois é um monossílabo tônico terminado em –e.   
 
Resposta da questão 6: [D] 
O fato de os termos “plateia” e “heroico” apresentarem grafia diferente após o estabelecimento do novo acordo 
ortográfico deriva de serem paroxítonos, vocábulos cuja tonicidade recai na penúltima sílaba e cujos ditongos 
abertos “ei” e “oi” não precisam mais ser acentuados. Não se aplica, neste caso, a regra enunciada no primeiro 
quadrinho que se refere especificamente às palavras paroxítonas que apresentam “i” ou “u” tônicos depois de 
ditongo, como fei-u-ra (expressa no balão de pensamento do último quadro da tirinha) e bai-u-ca, referida em 
[D]. Os vocábulos 
“gratuito” e “caiu” não são, nem nunca foram, acentuados.   
 
Resposta da questão 7: [D]   
 


