
 

Guia 02 Acentuação (Seleção/organização: Prof. António Pereira, maio de 2020)  
 

RALI DA ACENTUAÇÃO: 27 ETAPAS EM PISO MUITO ESCORREGADIO!      
 
 

A. PALAVRAS OXÍTONAS (AGUDAS) B. PALAVRAS PAROXÍTONAS (GRAVES) 
 

COM ACENTO AGUDO 
1. As terminadas nas vogais tónicas abertas a, e ou o, 
seguidas ou não de -s: estás, já; até, bebé(s), café(s), 
pontapé(s), Ingoré; avó(s), dominó(s), só(s), Djaló. 
2. As formas verbais conjugadas com lo(s) ou la(s), 
terminadas na vogal aberta -a: adorá-lo(s), dá-la(s), 
fá-lo(s), habitá-la(s)-iam. 
3. As palavras com mais de uma sílaba terminadas 
em -em ou –ens: também, parabéns, intervém, além. 
Obs.: A 3.ª pessoa do plural do presente do indicativo 
dos compostos de ter e vir leva acento circunflexo: 
retêm, sustêm; advêm, provêm, etc. 
4. As palavras com os ditongos abertos éi, éu ou ói, 
seguidos ou não de -s: anéis, papéis; céu(s), 
chapéu(s), ilhéu(s); dói, herói(s), remói. 
5. As vogais tónicas i e u se antecedidas de vogal 
com que não formam ditongo e que não constituam 
sílaba com consoante seguinte, excetuando o caso de 
s: aí, baú, caís (de cair), Luís, país, etc.  
6. A vogal i das formas terminadas em r (dos verbos 
terminados em -air e –uir) antes de -lo(s), -la(s), 
caindo o -r: atraí-los, atraí-lo-ia; possuí-la. 
 

COM ACENTO CIRCUNFLEXO 
7. Os ditongos nasais ã(s) e ão(s) (maçã/s, irmão/s). 

 

8. Palavras terminadas nas vogais fechadas -e ou -o, 
seguidas ou não de -s: cortês, lê; pôs, robô(s), avô(s). 
9. As formas conjugadas com lo(s) ou la(s), 
terminadas em e ou o: detê-lo(s), fazê-la(s), pô-la(s). 

 

COM ACENTO AGUDO 
12. As palavras terminadas em l, n, r, x e ps e, salvo 
raras exceções, respetivos plurais: amável, 
amáveis, pólen; açúcar, néctares; tórax; bíceps. 
13. As palavras que terminam em ã(s), ão(s), ei(s), 
i(s), um, uns ou us: órfã, órfãos, órgão; hóquei, 
amáveis, fáceis, fósseis, fizésseis; íris, júri, oásis; 
álbum, álbuns, fórum; húmus, vírus. 
14. As vogais tónicas i e u se antecedidas de vogal 
com que não formam ditongo e desde que não 
constituam sílaba com a consoante seguinte, 
excetuando s: Araújo, Ataíde, atraía, baía, cafeína, 
ciúme, egoísmo, juízes, Luísa, miúdo, paraíso, 
raízes, ruína, saída, etc. 
 

COM ACENTO CIRCUNFLEXO 
15. Palavras com sílaba tónica nasal terminadas em 
l, n ou r e respetivos plurais: cônsul/cônsules, 
têxtil/têxteis; plâncton; âmbar, Tânger. 
16. Palavras terminadas em ão(s), eis, i(s) ou us: 
bênção, bênçãos, Estêvão; escrevêsseis, fôsseis, 
têxteis; dândi, Mênfis, ânus. 
17. As formas verbais têm e vêm, (3.ª-s pessoas do 
plural do presente de ter e vir), foneticamente 
paroxítonas, para as distinguir de tem e vem, e 
respetivos derivados: contêm/contém, intervêm/ 
intervém, mantêm/mantém, etc. 
18. A forma pôde (pretérito perfeito do indicativo), 
para a distinguir da presente do indicativo pode. 

 

SEM ACENTO 
10. As palavras em que u e i tónicos são antecedidos 
de vogal com que não formam ditongo e constituem 
sílaba com a consoante seguinte (em geral, 
terminadas em r, z, l e m): cair, atrair, juiz, Raul, 
Saul, Adail, paul, Aboim, ruim, etc. 
11. As palavras terminadas em u, r e z: caju, 
canguru, cor, dor, for, noz, foz, dez, faz, voz.  
Exceções mais comuns: baú e pôr. 

 

SEM ACENTO 
19. Os ditongos ei e oi: ideia; boia, Troia. Novo 

 

20. A terminação eem dos verbos: leem, veem. Novo 
 

21. Em palavras terminadas em oo: enjoo, voo.  
 

22. A distinção de palavras homógrafas: para (á), do 
v. parar, pelo, pera, polo, etc. Parcialmente novo  
23. As palavras em que u e i tónicos são antecedidos 
de vogal com que não formam ditongo e constituem 
sílaba com a consoante seguinte (em geral, antes de 
nh e m): bainha, moinho, rainha, Coimbra, etc. 

 

ACENTO FACULTATIVO 
24. Na terminação -amos de pretérito perfeito do indicativo (amámos ou amamos, louvámos ou louvamos, 
cantámos ou cantamos, etc.), uma vez que a pronúncia varia em função das regiões. Novo 
25. Na forma verbal dêmos (pr. do conjuntivo), para se distinguir do pr. perfeito do indicativo demos. Novo 

C. PALAVRAS PROPAROXÍTONAS (ESDRÚXULAS) 
26. ACENTO AGUDO: as palavras que apresentam na sílaba tónica vogais abertas ou ditongos iniciados 
por vogais abertas: árabe, exército, líquido, músico, plástico, público, último, náusea, família, língua.  
27. ACENTO CIRCUNFLEXO: palavras com a sílaba tónica vogal fechada ou ditongo com a vogal 
básica fechada: dinâmico, fôssemos (de ser e ir), lâmpada, côdea, inteligência, Islândia. 

 


