
 

 

Tarefa 05 – Professora Lúcia 
  

Exercícios - acentuação gráfica -  
 
01. Acentue as palavras, se for necessário: clausula, premio, alias, cancer, arguem toxicomanochinesvatapa, 

niquel, bau, util, incrivel, vintem, torax, lagrima, compos, joquei, ruina, periodico, atraves, lapis, 
assembleia, sensivel, voo, leem, virus, corrego, consul, amaveis, xerox.  

 
02. Coloque os acentos gráficos que faltam: 

Quando os repteis voavam 
Há 145 milhões de anos, o ceu foi tomado por pte-rossauros, os repteis alados. Eles se multiplicaram em 
novas especies. Foi uma explosão demografica nos ares. (Revista Superinteressante) 

 
03. Em cada uma das frases a seguir, há algumas palavras em destaque com terminação igual. Entre-tanto, só 

uma delas deve ser acentuada. Acentue corretamente a palavra que deve receber o acento gráfico e 
justifique sua resposta: 
a)  Ninguem viu a nuvem negra que se aproximava. 
b)  Naquela cidade reina a maior desordem; ela é agora uma ruina do que foi. 
c)  Este ônibus não vai para a Rua Para; ele só para na avenida principal do bairro. 
d)  O motorista do taxi levava um colibri na gaiola. 
e)  O homem tirou o chapeu e olhou para meu tio interrogativamente. 
f)  Não gosto de pate de abacate.  
g)  Ele é um jovem recem-formado. 
h)  Sua paciencia se evidencia no trato com as crianças. 
i)  Se como melancia, fico com ansia. 
j)  Este virus não ataca tatus nem urubus. 

 
04. Assinale a alternativa em que há um erro de acentuação, corrigindo-o: 

( )  maracujá, argui, rapé  
( )  lápis, tainha, túnel 
( )  chapéu, hífen, ítem ( ) jataí, régua, próton 
( )  ruim, órgão, egoísta 

 
05. No texto a seguir há: 

a)  um caso de monossílaba tônico acentuado: 
b)  três casos de paroxítonas acentuadas: 
c)  dois casos de oxítonas acentuadas: 
d)  um caso de i tônico formando hiato: 

 
Acentue tais palavras e retire-as, colocando-as co-mo resposta dos itens acima. 
 
Cidadania 
O trabalho desenvolvido pelo Projeto Axe, em Salvador (BA), mostra que e possivel educar e resgatar para 
a cidadania os meninos de rua. Vejo por que a metodologia de atendimento que vem sendo construida por 
sua equipe esta servindo de exemplo para a ampliação de experiencias semelhantes em varias regiões do 
Brasil e do exterior. 

 
06. No texto a seguir, foram omitidos os acentos gráficos. Leia-o com atenção e acentue corretamen-te as 

palavras que são acentuadas graficamente: 
 

Reciclar o lixo 
 

No mundo - e tambem no Brasil - uma e-norme e variada gama de novas tecnologias surge a cada dia, 
tornando mais viável e barato reciclar materiais descartaveis para possivel reuso. Os avan-çostecnologicos 
mais expressivos vem ocorrendo exatamente com o maior vilão da temida quadrilha do lixo: o plastico. Ele 
e o detrito de mais dificil degradação na natureza, permanecendo intacto no ambiente as vezes por mais de 
50 anos. Mas, com criatividade e rigor cientifico, modernas tecnicas de reciclagem ja possibilitam a adoção 
de diversas saidas para esse dilema. Algumas delas são real-mente revolucionarias, como a produção de 
um automovel totalmente construido com materiais reciclaveis e um material novissimo chamado “ma-
deiraplastica”, substitui com maior eficiencia e durabilidade madeiras nobres e raras como mogno e 
peroba. (Revista Globo Ciencia)  
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07. Acentue as frases seguintes, quando for necessá-rio: 
a)  O bom motorista para seu carro para o pedestre passar. 
b)  Por cautela não vou por sal na comida. 
c)  Como brilha o pelo deste cavalo! 
d)  Pelo sim, pelo não, faço eu o trabalho. 
e)  Pela primeira vez a pela dos carneiros será feita aqui. 
f)  Pelo-me de medo do escuro. 
g)  Aquelas crianças não comem pera, só maças. 
h)  Meus filhos não comem maçãs, só peras. 

 
08. Acentue as formas verbais, se necessário: 

a)  Zagalo mantem o mesmo time para o jogo de domingo. 
b)  Polícia intervem na greve dos metalúrgicos. 
c)  Aposentados mantem a esperança no reajuste. 
d)  Policiais detem três suspeitos de assalto a banco. 

 
09. Complete as frases com por que, por quê?, porque ou porquê. 

a)  Se assim o faz, poderá dizer o.....................? 
b)  Calmo é o lago.................navegamos. 
c)  ................não disseste a verdade? 
d)  Não fui à festa..................devo estudar muito. 
e)  Todos ansiavam.................o dia amanhecesse. 
f)  Nada foi resolvido, ..................? 
g)  Ora! ................poucos alunos leem? 
h)  Diga-me.................motivo não vieste. 
i)  Não me interessa o motivo..............você deixou de comparecer. 
j)  Quero o livro................pertence. 
l)  Alguém poderia explicar-me ................não há reunião hoje? 
m) ...............o homem vive em constante angústia? 
n)  Foi difícil compreender o.................de sua atitu-de inesperada. 
o)  Os motoristas estavam desesperados............fora anunciado para os próximos dias novo aumento do 

preço do óleo diesel.. 
p)  De repente, todos se calaram. ...................? . 

 
10. Justifique a acentuação gráfica das seguintes palavras: 

a)  pântano: 
b)  herói: 
c)  também: 
d)  após: 
e) juízes: 
j)  tábua: 
l)  açúcar: 

 
11. Construa frases com as palavras de cada item. 

a)  sábia/ sabia/ sabiá: 
b)  pode/pôde: 
c)  pôr/ por: 

 
12. Assinale o item em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de: também, incrível e 

caráter. 
a)  alguém, inverossímil, tórax 
b)  hífen, ninguém, possível 
c)  têm, anéis, éter 
d)  há, impossível, crítico 
e)  pólen, magnólias, nós 

 
13.  São acentuadas graficamente pela mesma razão as palavras da opção: 

a)  há – até – atrás 
b)  história – ágeis – você 
c)  está – até – você 
c)  ordinário – apólogo – insuportável 
c)  mágoa – ícone – número 
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14.  Todas as palavras devem ser acentuadas na alternativa: 
a)  pudico, pegada, rubrica 
b)  gratuito, avaro, policromo 
c)  abdomen, itens, harem 
d)  magoo, perdoe, ecoa 
e)  contribuia, atribuimos, caiste 

 
15.  Assinale o item em que as palavras estão acentuadas segundo a mesma regra: 

a)  miúdo, pêndulo 
b)  história, distância 
c)  música, porém 
d)  respeitável, pálpebra 
e)  Lucília, três 

 
16.  Por serem proparoxítonos, deveriam estar acentuados os vocábulos da opção: 

a)  refrega, ibero, decano 
b)  aziago, pegada, avaro 
c)  leucocito, alcoolatra, interim 
d)  inaudito, batavo, erudito 
e)  rubrica, maquinaria, pudico 

 
17. Qual dentre as palavras abaixo deve ser necessariamente acentuada: 

a)  ai 
b)  pais 
c)  doida 
d)  sauva 
e)  saia 

 
18.  A palavra que pode ser enquadrada em duas diferentes regras de acentuação é: 

a)  veículo. 
b)  abençôo. 
c)  límpido. 
d)  refém. 
e)  pajé. 

 
19. A alternativa em que somente uma das palavras deve receber acento gráfico é: 

a)  Luis, patroa, nuvem 
b)  hifens, item, somente 
c)  arcaico, itens, caju 
d)  seduzi-lo, maracatu, cafezal 
e)  abençoe, saiu, hotel 

 
20. (Mackenzie) Indique a única alternativa em que nenhuma palavra é acentuada graficamente: 

a)  lapis, canoa, abacaxi, jovens, 
b)  ruim, sozinho, aquele, traiu 
c)  saudade, onix, grau, orquidea 
d)  flores, açucar, album, virus, 
e)  voo, legua, assim, tenis 

 
21. (INSPER 2007) 

O texto a seguir foi extraído da seção “Barbara responde”, na qual a irreverente jornalista se propõe a 
“esclarecer” as dúvidas dos leitores. Leia-o com atenção. 
RIGOR GRAMATICAL 
“Aprendi que oxítonas terminadas em ‘i’ e ‘u’ não são acentuadas. Mas, e aquele banco cujo nome é 
oxítono e termina em ‘u’ acentuado, por que ele pode?” 
Sei, sei. Quer dizer que você compareceu à aula das oxítonas, mas perdeu aquela que ensinava que com 
nome próprio cada um faz como bem entende, né, madame? 

(Revista da Folha, 25/03/2007) 
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Analisando a pergunta da leitora e a resposta da jornalista, e considerando as regras oficiais de acentuação 
gráfica, é possível concluir que 
a) A palavra em questão — Itaú — não é oxítona, mas proparoxítona. Segundo as regras de acentuação 

gráfica em vigor, todos os proparoxítonos são acentuados. 
b)  Embora a palavra seja realmente oxítona, a razão pela qual ela é acentuada é outra: acentuam-se as 

letras “i” e “u” quando formarem hiatos tônicos, sozinhos ou acompanhados de “s”. 
c)  Trata-se de uma exceção à regra. O mesmo ocorre com a palavra “Pacaembú”. 
d)  A resposta da jornalista está correta, uma vez que um fato semelhante ocorre com a grafia de seu 

nome,que deveria ter acento agudo: Bárbara. 
e)  A palavra recebe acento agudo por ser uma paroxítona terminada em “u”. 
 

22. (INSPER) 

 
 

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 

 
 


