
             

 

 

 

 

 

 
 

Acentuação 
 

01. Assinale a opção que segue a mesma regra de acentuação 

gráfica presente na palavra destacada no excerto “por 
necessidade profissional e também para conhecer o inimigo”:  
a) “Você quer mesmo ser cientista” 
b) “receber outras formas de avaliação são estímulos fortes”.  
c) “estrutura do sistema de recompensa do cérebro”.  
d) “na forma de adjetivos associados à sua pessoa”.  
e) “uso do Facebook para cada voluntário”. 
 

02. Assinale a alternativa em que ambas as palavras retiradas 

do texto obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.   
a) próxima / avós    d) circunstância / bebês   
b) porquê / cerimônia    e) pirotécnico / alguém   
c) indústria / cenário   
 

03. Sobre a acentuação gráfica de palavras retiradas do texto, 

assinale a alternativa que apresenta uma palavra cujo acento se 
justifica pela presença de um hiato.   
a) aparências       b) só        c) até           d) temático       e) país 
 

04. Sobre a acentuação gráfica de palavras retiradas do texto, 

assinale a alternativa que apresenta uma palavra cujo acento se 
justifica pela presença de um hiato.  
a) vômito s   b) saúde  c) pôr    d) consequências   e) utensílios  
  

05. Assinale a alternativa em que a palavra é graficamente 
acentuada em razão da mesma regra de acentuação de 
“mérito”. 

a) Bênção.         b) Saídas.        c) Fáceis.    d) Única.    e) Pacú  
 

06. Assinale a única alternativa que mostra uma frase escrita 

inteiramente de acordo com as regras de acentuação gráfica 
vigentes. 
a) Em meio ao conturbadissimo cenário político, o pessimismo 
do brasileiro aumentou no mês de março. 
b) É o que mostram os numeros levantados este mês pelo Índice 
Nacional de Expectativa do Consumidor. 
c) O dado encontra-se abaixo da media histórica, já que na 
comparação com março do ano passado está menor. 
d) De acordo com pesquisa encomendada pela CNI, o quase 
cáos se deve, principalmente, ao temor do desemprego. 
e) As expectativas sobre a renda pessoal recuaram no triênio, e 
a inflação é também um tema desconfortável na agenda.  
 

07. Observe a acentuação gráfica das palavras destacadas 

a seguir e assinale a alternativa correta. 
"jurídica", "âmbito", "médica" e "ética" 

a) As palavras destacadas são acentuadas em razão de 
pertencerem ao grupo das paroxítonas.  
b) Todos os vocábulos destacados pertencem ao grupo das 
palavras trissílabas e, por esse motivo, são acentuadas. 
c) Os vocábulos destacados recebem acento gráfico, pois 
pertencem ao grupo das proparoxítonas.   
d) A palavra "âmbito" não deveria receber acento gráfico, pois 
apenas as palavras terminadas em "a" e trissílabas recebem 
acento gráfico.  
e) Nenhuma das palavras destacadas acima teria a classe 
gramatical alterada caso o acento gráfico fosse retirado.  
 
08. Assinale a única alternativa que mostra uma frase escrita 

inteiramente de acordo com as regras de acentuação gráfica 
vigentes.  

a) Nas aulas de Ciências, construí uma mentalidade ecológica 
responsável. 
b) Nas aulas de Inglês, conheci um pouco da gramática e da 
cultura inglêsa. 
c) Nas aulas de Sociologia, gostei das idéias evolucionistas e de 
estudar ética. 
d) Nas aulas de Artes, estudei a cultura indígena, o barrôco e o 
expressionismo. 
e) Nas aulas de Educação Física, eu fazia exercícios para 
gluteos, adutores e tendões. 
 

09. Assinale a alternativa em que todas as palavras retiradas do 

texto 1 obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.  
a) análise, vinícola, além  
b) acessíveis, possível, também  
c) médio, até, através  
d) agrícola, possível, subsídio  
e) câmeras, satélites, técnicas  
 

10. Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe a mesma 

regra de acentuação gráfica da palavra “física”. 
a) Países.  b) Prática.    c) Hábitos.    d) Periódico.    e) Crônica. 
 

11. Assinale a alternativa cuja palavra NÃO apresenta a mesma 

regra de acentuação gráfica da palavra “música”. 
a) Mínima.  b) Drástico.  c) Também. d) Pública.  e) Informática. 
 

12. Quanto à acentuação gráfica dos vocábulos em “Todos têm 

direito a um serviço público de saúde de qualidade.”, assinale a 
alternativa correta. 
a) O vocábulo “têm” está acentuado porque representa a terceira 
pessoa do plural do presente do indicativo do verbo ter. 
b) A norma-padrão considera mais aceitável a forma têem no 
lugar de “têm”. 
c) A palavra “público” é acentuada por ser proparoxítona 
terminada em vogal. 
d) Os vocábulos “público” e “saúde” são acentuados pela mesma 
regra. 
e) A palavra “saúde” é acentuada por ser paroxítona constituída 
de ditongo crescente na sílaba tônica. 
 

13. Assinale a alternativa em que TODAS AS PALAVRAS 

recebem acento com base na mesma regra de acentuação 
gráfica. 
a) espécies - água - também  
b) só - já - três  
c) acabará - jacaré - consequências  
d) influências - equilíbrio – número 
 

14. Palavras do texto acentuadas em obediência à mesma regra 

de acentuação gráfica estão agrupadas na seguinte alternativa: 
a) atraído; imperdível; pacífica; artífice 
b) extraordinário; reúne; fácil; literários 
c) Bogotá; atrás; após; país; lerá 
d) Índia; negócio; língua; pátria 
 

15. Com relação às regras de acentuação gráfica, assinale a 

única assertiva em que todas as palavras devem ser 
acentuadas, segundo as regras do português padrão: 
a) Facil; polen; colmeia. 
b) Ideia; tenis; miudo. 
c) Papeis; refem; lucido. 
d) Heroi; enjoo; tacito. 
e) Simpatico; boia; saida. 
 

QUESTÕES EXTRAS 
 

01.  As palavras se agrupam pela mesma regra de acentuação 

em: 
a) é, só, até 
b) também, através, aí 
c) involuntária, hermético, substituível 
d) arrogância, inconsistência, mistério 
e) arbitrária, água, transpô-la 
Texto 1 
Livro 

Português 

Prof.: Elder Dencati 

 



             

Eu me livro daquele garoto chato 
Com um livro enfiado no meu nariz 
Fingindo achar a história feliz. 
Fonte: MARIA, Selma. Isso isso. São Paulo: Petrópolis, 2010. 
s/p. 
 
Texto 2 

 
02. Considerando a posição da sílaba tônica e as regras de 

acentuação das palavras, assinale a alternativa CORRETA: 
a) As palavras “garoto”, “história”, “feliz” e “nariz”, do Texto 1, são 
palavras proparoxítonas, e “livro”, “dicionário”, “terminar” e 
“nunca”, do Texto 2, são palavras oxítonas. 
b) As palavras “história”, do Texto 1, e “dicionário”, do Texto 2, 
foram acentuadas corretamente, mas possuem regras de 
acentuação diferentes porque a primeira é considerada 
paroxítona e, a segunda, proparoxítona. 
c) A palavra “história”, do Texto 1, é uma palavra paroxítona e 
está corretamente acentuada; e “você”, do Texto 2, é uma 
palavra oxítona e deve ser acentuada da mesma forma que 
“café”, “dendê”. 
d) As palavras “nariz” e “feliz”, do Texto 1, deveriam estar 
acentuadas assim como as palavras “terminar”, “ler”, “grosso” e 
“nunca”, do Texto 2, que deveriam receber acento circunflexo. 
e) As palavras “história”, do Texto 1, e “dicionário”, do Texto 2, 
não deveriam estar acentuadas porque os acentos agudos não 
fazem mais parte do português brasileiro. 
 

03. Assinale a série em que todos os vocábulos estão escritos 

de acordo com as normas vigentes de acentuação gráfica: 
a)  ítem, juízes, juri, córtex, magôo 
b) Luís, vírus, eletron, hífens, espírito 
c) espontâneo, táxi, rúbrica, bênção, apazigue 
d) através, intuito, álbuns, varíola, sauna 
e) dolar, zebu, ritmo, atraí-lo, bangalô 
 

04. (FUVEST) Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estejam corretamente acentuadas: 
a) Tietê, órgão, chapéuzinho, estrêla, advérbio 
b) fluido, geleia, Tatuí, armazém, caráter 
c) saúde, melância, gratuíto, amendoím, fluído 
d) inglês, cipó, cafézinho, útil, réu 
e) canôa, heroismo, crêem, Sergípe, bambú 
 
05. Assinale a alternativa cujo vocábulo só pode ser empregado 

com acento gráfico. 
a) Diálogo         b) Até        c) Análogo       d) É       e) Música 
 
06. Assinalar a alternativa correta quanto à acentuação: 

a) Para pôr o sotão em ordem foram necessárias duas pessoas. 

b) Aqueles índios se alimentam de raízes e andam nús pela 
floresta. 
c) Já faz três meses que saí da presidência da empresa. 
d) O elevador só pára se o botão for acionado. 
e) O remedio que combate esse virus já foi descoberto? 
 

07. Não leva acento:  

a) atrai-la     b) supo-la    c) conduzi-la  d) vende-la  e) revista-la 
 

08. Sabe-se que nomes próprios não seguem as regras de 

acentuação, porém recomenda-se que sigam. Sabendo dessa 
recomendação, assinale a alternativa cujos nomes próprios 
deveriam ser acentuados obedecendo às regras vigentes. 
a) Leo - Genesis 
b) Andreia – Elder  
c) Nilson - Anderson 

d) Barbara – Joice  
e) Kenedy – Felipe  

 

 
 
09. Sobre o uso da palavra “forma” na imagem, marque a 

alternativa correta: 
a) a palavra está grafada incorretamente, uma vez que seria 

necessário o acento circunflexo. 
b) conquanto seja uma palavra paroxítona, pode haver nela um 

acento, a depender do contexto, a fim de evitar a 
ambiguidade. 

c) a palavra dispensa acento em todas as ocasiões já que é 
uma paroxítona terminada em “a”. 

d) “forma” segue o mesmo caso da preposição “por”. 
e) o acento só é possível quando a palavra estiver no plural.  
 
IMAGEM PARA A PRÓXIMA QUESTÃO 

 
 
10. Acerca da palavra “Maceió”, marque a alternativa incorreta. 

a) Segue a mesma regra de acentuação que o vocábulo “Itajaú” 
b) A palavra apresenta um ditongo e um hiato. 
c) É acentuada por ser uma oxítona. 
d) Não é terminada em ditongo. 
e) Segue a mesma regra de “jiló”.  
 

 
 


