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Acentuação 3ª série – GRAMÁTICA – Prof.ª  Sônia 

 
Exercícios 

 

 
 
01. (G1 - ifce 2019) Caracteriza um caso de erro de acentuação gráfica o(a) 

a) uso indevido de acento agudo em uma palavra proparoxítona. 
b) ausência de acento circunflexo na palavra “reforço”. 
c) acentuação usada na palavra “preparatórios”. 
d) não-acentuação da palavra “pacote”. 
e) uso de acento circunflexo no verbo “têm”. 

 
02. (G1 - ifsc 2017) O uso dos acentos é um recurso gráfico de que se dispõe para marcar a sílaba tônica de 

certas palavras. Sabe-se, no entanto, que nem todas as palavras recebem acento e que seu emprego 
depende de algumas regras específicas, dentre elas, a posição da sílaba tônica. 
 
Com base nessas informações e nos seus conhecimentos sobre as regras de acentuação gráfica na língua 
portuguesa, assinale a alternativa CORRETA. 
a) As palavras “húmus”, “processos” e “adubo” são paroxítonas. 
b) Os vocábulos “há”, “você” e “já” são oxítonos. 
c) As palavras “química”, “compostável” e “orgânicos” recebem acento gráfico porque são proparoxítonas. 
d) As palavras “além”, “papéis” e “disponível” são acentuadas porque são oxítonas. 
e) As palavras “países”, “saúde”, “dióxido” e “água” são acentuadas com base na mesma regra de 

acentuação gráfica. 
 

 
 
03. (G1 - ifal 2017) Quanto à acentuação gráfica das palavras em português padrão, marque a alternativa que 

traz uma informação errada. 
a) Se assumir a forma substantiva, o adjetivo “compatível” deixa de ser uma paroxítona e perde o acento 

gráfico.    
b) Os vocábulos “dá” e “é” acentuam-se por serem monossílabos tônicos em a e e, respectivamente. 
c) As palavras “crespo”, “zero” e “cabelos” não são acentuadas graficamente pela mesma razão. 
d) Caso a palavra “poderosa” estivesse no grau superlativo absoluto do adjetivo, perderia o acento tônico 

de paroxítona e ganharia o acento gráfico que a identificaria como proparoxítona. 
e) O til, em “atenção” e “volumão”, não é, a rigor, um acento gráfico, mas um sinal indicador de que a 

letra sobre a qual se põe tem som nasal. 
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No caminho de Montevideo, dirigindo pela rota beira-mar obrigatóriamente voce vai passar pelo porto de 
Montevideo, lá existe um mercado muito sofisticado com ótimos restaurantes. Vale [à pena] uma parada para 
almoçar no El Palenque, um dos melhores restaurantes do Uruguai para comer carnes, é incrivel lá dentro! 
Paramos para conhecer, mas não almoçamos no El Palenque dessa vez, pois estavamos com o almoço marcado 
na Bodega Bousa e depois a visita a vinicola. Seguimos viagem pela rota 5 em direção a Bodega Bousa (fique 
atento as placas, pois voce pode passar despercebido por elas). 

 

(http://cozinhachic.com/diario-de-viagemmontevideo-vinicolas-e-restaurantes). 
 
04. (G1 - utfpr 2016) No texto há algumas palavras com erro de acentuação gráfica. Assinale a alternativa que 

registra todas elas com os erros corrigidos. 
a) Obrigatoriamente, você, incrível, estávamos, vinícola, você. 
b) Montevidéo, obrigatóriamente, você, pôrto, estávamos, você. 
c) Você, incrível, estávamos, você, pôrto. 
d) Você, incrível, estávamos, vinícola, você. 
e) Montevidéo, obrigatoriamente, você, incrível, vinícola, você. 

 

 
 
05. (G1 - ifsc 2015)  Com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é CORRETO afirmar: 

a) A palavra por (quinto quadrinho) deveria ter recebido acento diferencial por se tratar de uma forma 
verbal. 

b) A palavra parabéns (terceiro quadrinho) recebe um acento diferencial porque está no plural. 
c) A palavra ótima (terceiro quadrinho) recebe acento por ser proparoxítona. 
d) A palavra me (primeiro quadrinho) deveria ter recebido acento, por ser monossílabo tônico terminado 

em e. 
e) O acento na palavra é (terceiro quadrinho) pode ser classificado como diferencial, porque não há regra 

que justifique seu uso. 
 
06. (Insper 2011)  Levando em conta as informações do primeiro quadrinho, identifique a alternativa que 

apresenta a palavra que também sofreu alterações na acentuação gráfica devido à regra mencionada. 
 

 
 
a) plateia 
b) heroico 
c) gratuito 
d) baiuca 
e) caiu 
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O MENINO QUE AMAVA O PASSARINHO 
 

O tempo está sempre pousado no ombro da gente, feito uma ave sem sombra, sem garras, sem ruídos. E a 
gente só percebe realmente que ele passou, quando esbarra em algum espelho, ou quando alguém muito 
próximo voa para longe. É, mas tem lonjura que aproxima as pessoas e tem proximidade que afugenta. A dor, 
a presença e a ausência variam de pele para pele.Os vazios de Bartolomeu Campos de Queirós, por exemplo, 
completam a vida dele e enchem a gente de beleza. Se é que alguém fica enchido de beleza. Aliás, o próprio 
Bartolomeu disse uma vez: "Não escrevo o que sou. Eu escrevo o que me falta". Mas no seu novo livro, "Até 
passarinho passa", não falta nada. Pelo contrário, sobra encantamento para falar sobre uma saudade boa e 
doída. 

Bartolomeu Campos de Queirós se apossa da gente, e de uma infância que já passou, mas que continua 
descalça na memória, cheia de paisagens aquecidas, mistérios vagarosos, suposições, impossibilidades, 
deslumbramentos. 

Márcio Vassallo. 
 

07. (Cesgranrio 2004) Assinale a opção INCORRETA, quanto ao aspecto gramatical. 
a) Os termos destacados em "Não escrevo o QUE sou." e "Pelo contrário, sobra ENCANTAMENTO para 

falar..." são, respectivamente, predicativo e sujeito. 
b) A palavra "beleza" tem o mesmo processo de formação da palavra "passarinho". 
c) Quanto à acentuação gráfica, as palavras "está" e "Aliás" obedecem à mesma regra. 
d) Em "Os vazios de Bartolomeu Campos de Queirós, por exemplo, completam a vida dele e enchem a 

gente de beleza.", as vírgulas separam uma expressão corretiva. 
e) As relações expressas pelas preposições destacadas em "...voa PARA longe." e "...sobra encantamento 

PARA falar..." são, respectivamente, de direção e finalidade. 


