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LINGUAGENS
Profª. Gina Maciel
EXERCÍCIOS DE ACENTUAÇÃO
1. Assinale o item em que todas as palavras são
acentuadas pela mesma regra de: também, incrível
e caráter.
a) alguém, inverossímil, tórax
b) hífen, ninguém, possível
c) têm, anéis, éter
d) há, impossível, crítico
e) pólen, magnólias, nós

7. São acentuadas graficamente pela mesma razão
as palavras da opção:
a) há - até - atrás
b) história - ágeis - você
c) está - até - você
d) ordinário - apólogo - insuportável
e) mágoa - ícone - número
8. Assinale a série cuja acentuação gráfica se
justifique da mesma forma que em: baiúca - ônus
apóio.
a) viúvo, ônibus, pastéis/
b) vírus, hífen, jibóia/
c) centopéia, Garibáldi, caí
d) egoísmo, Quéops, escarcéu
e) lápis - vôlei - girassóis

2. Assinale a alternativa correta
a) Não se deve colocar acento circunflexo em palavra
como avo, bisavo, porque há palavras homógrafas
com pronúncia aberta
b) Não se deve colocar acento grave no a do
contexto: Fui a cidade
c) Não se deve colocar trema em palavras como
tranquilo, linguiça, sequência
d) Não se deve colocar trema em palavras derivadas
como avozinho, vovozinho
e) O emprego do trema é facultativo

9. Das alternativas abaixo, aquela em que as demais
não se acentuam com base na mesma regra da
palavra entre aspas é:
a) "holandês" - anunciá-lo / paletós
b) "desejável" - açúcar / hífen
c) "público" - súbito / álcool
d) "matéria" - glória / idéia
e) "daí" - viúva / sanduíche

3. Assinale a alternativa em que pelo menos um
vocábulo não seja acentuado:
a) voo, orfão, taxi, balaustre
b) itens, parabens, alguem, tambem
c) tactil, amago, cortex, roi
d) papeis, onix, bau, ambar
e) hifen, cipos, leem, pe

10. Em que série nem todas as palavras se acentuam
pelo mesmo motivo:
a) juízo, aí, saíste, saúde
b) poética, árabes, lírica, metáfora
c) glória, apóia, série, inócuo
d) réptil, fêmur, contábeis, ímã
e) assembléia, dói, papéis, céu

4. Assinale a opção em que as palavras, quanto à
acentuação gráfica, estejam agrupadas pelo
mesmo motivo gramatical.
a) problemáticos, fácil, álcool
b) já, até, só
c) também, último, análises
d) porém, detêm, experiência
e) país, atribuíram, cocaína

11. Todas as palavras devem
na alternativa:
a) pudico, pegada, rubrica
b) gratuito, avaro, policromo
c) abdomen, itens, harem
d) magoo, perdoe, ecoa
e) contribuia, atribuimos, caiste

5. "À luz de seu magnífico ______ -de-sol ______
parece uma cidade ______ .
a) por, Itaguaí, tranqüila
b) por, Itaguai, tranqila
c) por, Itaguaí, tranqüila
d) pôr, Itaguaí, tranqüila
e) pôr, Itaguai, tranquila

ser

acentuadas

12. O ________ resulta da __________ entre a alga e
o fungo.
a) líquen, simbiose
b) liquen, simbiose
c) liquem, simbiose
d) líquen, simbióse
e) líquem, simbióse

6. Marque item em que necessariamente o vocábulo
deve receber acento gráfico:
a) historia
b) ciume
c) amem
d) numero
e) ate

13. Assinale o item em que as palavras estão
acentuadas segundo a mesma regra:
a) miúdo, pêndulo
b) história, distância
c) pedrês, porém
d) respeitável, pálpebra
e) Lucília, três
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14. Há erro(s) de acentuação gráfica em:
a) recém-vindo, decano, refrega
b) pudico, bímano, gratuito
c) inaudito, pegada, zênite
d) íbero, ávaro, levedo
e) filantropo, opimo, aziago
15. Assinale a opção em que todos os vocábulos
deveriam estar acentuados graficamente:
a) perdoo, balaustre, bambu
b) itens, assembleia, cafeina
c) tuneis, juri, pessoa
d) aerodromo, estrategia, nectar
e) agape, apoio (subst.), nuvens
16. Por serem proparoxítonos, deveriam
acentuados os vocábulos da opção:
a) refrega, ibero, decano
b) aziago, pegada, avaro
c) leucocito, alcoolatra, interim
d) inaudito, batavo, erudito
e) rubrica, maquinaria, pudico
17. Qual dentre as palavras
necessariamente acentuada:
a) ai
b) pais
c) doida
d) sauva
e) saia

abaixo

deve

estar

ser

18. Assinale a opção em que os vocábulos obedecem
à mesma regra de acentuação gráfica:
a) pés, hóspedes
b) sulfúrea, distância
c) fosforecência, provém
d) últimos, terrível
e) satânico, porém
19. Num dos itens abaixo, a acentuação gráfica não
está devidamente justificada. Assinale este item:
a) círculo: vocábulo paroxítono
b) além: vocábulo oxítono terminado em -em
c) órgão: vocábulo paroxítono terminado em til
d) dócil: vocábulo paroxítono terminado em -l
e) pôde: acento diferencial
20. Marque a alternativa em que pelo menos um
vocábulo não seja acentuado:
a) voo, parabens, hifen, sofas
b) fenix, esplendido, voce, volatil
c) aneis, rubrica, tenis, urubu
d) chama-la, veem, Tamanduatei, tambem
e) cipos, biceps, rape, sauva
GABARITO
1 A / 2 D / 3 B / 4 E / 5 D / 6 B / 7 C / 8 D / 9 D / 10 C /
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