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Vogal Tônica e Sílaba Tônica:
lâmpada, li-vro, a-ba-ca-xi 

O pais está em crise.

Os pais estão em casa.
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1. Monossílabas:
são, pés, em,…

2. Oxítonas: última sílaba tônica
maracujá, abacaxi, você, urubu,…

              

Acentuação Gráfica



3. Paroxítonas: penúltima sílaba tônica
safári, sabonete, tulipa, caráter,…

4. Proparoxítonas: antepenúltima sílaba 
tônica 
quilômetro, histórico, tônico,...
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Monossílabos tônicos e átonos:

Talvez ele dê um tempo.

“Seus segredos sei de cor.”

              

Acentuação Gráfica



Monossílabos tônicos:

Eu sei que há solução.

Eu sei que a solução é essa.
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Monossílabos tônicos: terminados em A(s), 
E(s), O(s)

Terminados em a: pá, cá, lá, chá…

Terminados em e: fé, ré, pé, crê, vê…

Terminados em o: nó, só, dó, pó, nós…
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Oxítonas: terminados em A(s), E(s), O(s), 
EM, ENS

sofá, Amapá, café, você, cipó, após, armazém, 
ninguém, parabéns,...
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Paroxítonas: terminados em LI(s)NUsRXÃ(ÃO) 
UM, UNS, PS, ditongo
dócil, lápis, hífen, bônus, açúcar, clímax, órfã, 
órfão, álbum, álbuns, fórceps, jóquei

Proparoxítonas: todas são acentuadas
Chácara, árvore, apóstolo, pássaro
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Atenção:                                      Atenção:
fábrica – fabrica                         cateter
médico – medico                       filantropo
fotógrafo – fotografo               gratuito
                                                          maquinaria
                                                          recorde
                                                          rubrica
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Regra do Hiato (formar hiato com vogal 
anterior):

* “i” ou “u”; 
* tônico;
* forma sílaba sozinho ou com “s”;
* sem “nh” posterior.
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Regra do Hiato (formar hiato com vogal 
anterior):

Saúde, saída, baú, cafeína, país, *veículo
*juiz – juízes

Obs.: feiura, baiuca (paroxítonas); 
             Piauí, tuiuiú (oxítonas)
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Ditongo Aberto Tônico: ÉU(s), ÓI(s), ÉI(s)

monossílabas: veú, dói, céus, sóis
oxítonas: chapéu, heróis, anéis
 

* paroxítonas: ideia, joia, estreia, asteroide

Obs.: destróier
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Acentos Diferenciais:

Vou pôr um casaco, está frio.
Vamos por este caminho.

Quero saber qual é a forma da fôrma de bolo.

Ontem ele pôde entrar mas agora não pode.
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Acentos Diferenciais: Verbos ter e vir:

Presente do ind.
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Eu tenho / venho Nós temos / vimos 

Tu tens / vens Vós tendes / vindes

Ele tem / vem Eles têm / vêm



Verbos Derivados:
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Deter Intervir

Manter Desavir

Entreter Provir



Presente do ind.
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Eu detenho/intervenho

Tu deténs/intervéns

Ele detém/intervém 

Nós detemos/intervimos 

Vós detendes/intervindes        

Eles detêm/intervêm



LE  DA  VÊ  e  CRÊ

Ele lê o livro. Eles leem o livro.
Talvez ele dê um jeito. Talvez eles deem um jeito.
Ele vê a jovem. Eles veem a jovem.
Ele crê em Deus. Eles creem em Deus.

voo, enjoo, roo
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