Acentuação Gráfica:
regras básicas (proparoxítonas,
paroxítonas, oxítonas e
monossílabos)
Sérgio Nogueira Duarte da Silva

Posição da sílaba tônica
••

Proparoxítona (sílaba tônica na antepenúltima): pálido.

••

Paroxítona (sílaba tônica na penúltima): palito.

••

Oxítona (sílaba tônica na última): paletó.

Uso dos acentos gráficos
Regras básicas (nada muda com
a nova reforma ortográfica)
1.ª) Proparoxítonas – todas recebem acento gráfico:
máximo, cálice, lâmpada, elétrico, estatística, ínterim, álcool, alcoólico...
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Observações:
••

déficit (forma aportuguesada), défice (forma aportuguesada registrada no VOLP) ou deficit (forma latina =
sem acento gráfico);

••

habitat ; sub judice (formas latinas);

••

récorde (usual, mas sem registro nos dicionários e no
Vocabulário Ortográfico da ABL) ou recorde (forma registrada).
2.ª) Paroxítonas – Só recebem acento gráfico as terminadas em:
ã(s) – ímã, órfã, ímãs, órfãs;
ão(s) – órfão, bênção, órgãos, órfãos;
i(s) – táxi, júri, lápis, tênis;
u(s) – jiu-jítsu, vírus, bônus, ânus, Vênus;
um, uns – álbum, álbuns, quórum, fórum, fóruns;
om, ons – iândom, íons, prótons, nêutrons;
ps – bíceps, tríceps, fórceps;
r – éter, mártir, açúcar, júnior, Méier, destróier;
x – tórax, ônix, látex, Fênix;
n – hífen, pólen, próton, elétron, herôon;
l – túnel, móvel, nível, amável;
ditongos – secretária, área, cárie, séries, armário,
prêmios, arbóreo, água, mágoa, tênue, mútuo, bilíngue, enxáguem, deságuam...

8

Prof. Sérgio Nogueira Duarte da Silva

Este material é parte integrante do acervo do IESDE BRASIL S.A., mais informações www.iesde.com.br

Observações:
Não recebem acento gráfico as paroxítonas terminadas em:
a(s) – bola, fora, rubrica, bodas, caldas;
e(s) – neve, aquele, cortes, dotes;
o(s) – solo, coco, sapato, atos, rolos;
em, ens – nuvem, item, hifens, ordens;
am – falam, estavam, venderam, cantam.
3.ª) Oxítonas – Só recebem acento gráfico as terminadas em:
a(s) – sofá, atrás, maracujá, babás, dirá, falarás,
encaminhá-la, encontrá-lo;
e(s) – café, pontapés, você, buquê, português, obtê-lo, recebê-la;
o(s) – jiló, avô, avós, gigolô, compôs, paletó, após,
dispô-lo;
em, ens – além, alguém, também, parabéns, vinténs,
ele intervém, tu intervéns.
Observações:
Não recebem acento gráfico as oxítonas terminadas em:
i(s) – aqui, saci, Parati, anis, barris, adquiri-lo, impedi-la;
u(s) – bauru, urubu, Nova Iguaçu, Bangu, cajus, expus;
az, ez, oz – capaz, rapaz, talvez, xadrez, atroz, arroz;
or – condor, impor, compor;
im – ruim, assim, folhetim.
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4.ª) Monossílabas – Só recebem acento gráfico as palavras tônicas (substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, advérbios, numerais) terminadas em:
a(s) – pá, gás, má, más, ele dá, há, tu vás, dá-lo,
já, lá;
e(s) – fé, ré, pés, mês, que ele dê, ele vê, vê-los, tu
lês, três;
o(s) – pó, dó, nó, nós, cós, vós, pôs, pô-lo.
Observações:
••

Não recebem acento gráfico os monossílabos tônicos
terminados em:
i(s) – ti, si, bis, quis;
u(s) – tu, cru, nus, pus;
az, ez, oz – paz, traz, fez, vez, noz, voz;
or – cor, for, dor;
em, ens – bem, sem, trens, ele tem, ele vem, tu tens,
tu vens.

••

Não recebem acento gráfico os monossílabos átonos:
artigos definidos – o, a, os, as;
conjunções – e, mas, se, que;
preposições – a, de, por;
contrações (combinações) – da, das, no, nos;
pronome relativo – que.

••
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As crianças tinham um quê todo especial.
Procurava não sabia o quê.
Ele viajou por quê?

Palavras com dupla pronúncia
Vejamos alguns exemplos que já aparecem nas mais recentes edições de nossos principais dicionários e no Vocabulário Ortográfico publicado pela Academia Brasileira de Letras.
ACROBATA ou ACRÓBATA
ARGUI (2.a pessoa do presente do indicativo) ou ARGUÍ (1.a
pessoa do pretérito perfeito do indicativo)
AUTÓPSIA ou AUTOPSIA
BIÓPSIA ou BIOPSIA
BIOTIPO ou BIÓTIPO
BOEMIA ou BOÊMIA
CATÉTER ou CATETER (forma registrada no VOLP)
DÉFICIT (forma aportuguesada) ou DÉFICE (forma aportuguesada registrada no VOLP)
DUPLEX ou DÚPLEX
HIEROGLIFO ou HIERÓGLIFO
NECRÓPSIA ou NECROPSIA
ÔMEGA ou OMEGA
ORTOEPIA ou ORTOÉPIA
PROJÉTIL ou PROJETIL
TRIPLEX ou TRÍPLEX
XÉROX e XEROX
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