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1) Acentue as palavras paroxítonas destacadas abaixo. 

a) problema fácil                                   b) homem responsável       

c) automóvel moderno                          d) missão impossível 

e) táxi amarelo                                      f) monstro horrível        

 

2) Retire das palavras destacadas acima: 

a) as palavras polissílabas: responsável, automóvel, impossível  

b) as palavras dissílabas: fácil, táxi  

c) as palavras trissílabas: horrível 

 

3) Acentue as palavras e justifique os acentos. 

a) pólen  

Porque é uma paroxítona terminada em n.   

b) irmã 

 Porque é uma paroxítona terminada em ã.   

c) vírus 

Porque é uma paroxítona terminada em us.   

d) tórax 

 Porque é uma paroxítona terminada em x.   

 

4) Circule as palavras proparoxítonas das frases. 

a) O astrônomo observa o céu. 

b) Vou tomar café nesta xícara. 

c) Gosto muito de pêssego. 

d) Desenhei um retângulo. 

 De acordo com a regra de acentuação, essas palavras foram acentuadas porque: 

(      ) são terminadas em vogal.                                   (      ) são terminadas em ditongo. 

(   X   ) todas as proparoxítonas são acentuadas.         (      )  são polissílabas. 

 



5) Coloque o acento onde for necessário.  

                  
português       também        saci        urubu        caju         vatapá         gibi            
 
       gamba        jabuti       você             javali     bambu      alguém                
 
 

 

 As palavras que foram acentuadas, são classificadas em: 

(   X     ) oxítonas   

(        ) paroxítonas 

(        ) proparoxítonas  

 

 Retire uma palavra que foi acentuada do quadro acima e justifique o seu acento. 

Resposta pessoal  

 

6) Reescreva as frases, colocando o til e cedilha onde for necessário. 

a) A maca esta com acucar. 

A maçã está com açúcar.  

b) Meu coracao bate de felicidade. 

 Meu coração bate de felicidade. 

c) Este moco e irmao de Alice. 

Este moço é irmão de Alice.  

d) Voce saiu e nao pediu licenca. 

Você saiu e não pediu licença.  

 

7) Assinale a única alternativa que não apresenta um ditongo crescente: 

( A ) pátria 

( B ) aquoso 

( C ) frequente 

( D ) pai 

 

 


