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Conteúdo: Acentuação gráfica 

RECADO: 

Não haverá correção devido à última atividade ter sido uma redação.  

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 05 de maio de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

A atividade pode ser impressa ou copiada no caderno de Língua 

Portuguesa 

 
1. Sobre a acentuação gráfica das palavras agradável, automóvel e possível, 
assinale o que for correto. 

a) Em razão de a letra L no final das palavras transferir a tonicidade para a 
última sílaba, é necessário que se marque graficamente a sílaba tônica das 
paroxítonas terminadas em L, se isso não fosse feito, poderiam ser lidas como 
palavras oxítonas. 



b) São acentuadas porque são proparoxítonas terminadas em L. 
c) São acentuadas porque são oxítonas terminadas em L. 
d) São acentuadas porque terminam em ditongo fonético – eu. 
e) São acentuadas porque são paroxítonas terminadas em L. 
 

2. (IFSC/2015) 
Texto 1 

Livro 

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 

 

Disponível em:http://cantinhodebrincar-neidinha.blogspot.com.br/2011/06/tirinhas-de-hq-diversas.html. Acesso: 10 ago. 2014. 

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. 
 

3. (Cesgranrio) Aponte a única série em que pelo menos um vocábulo 
apresente erro no que diz respeito à acentuação gráfica: 
a) pegada – sinonímia 
b) êxodo – aperfeiçoe 
c) álbuns – atraí-lo 
d) ritmo – itens 
e) redimí-la – grátis 
 
 
 

 


