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CAPÍTULO  01 
Acentuação Gráfica

Antes de começar o estudo, é importante que você 
entenda quais são os padrões de tonicidade da Língua 
Portuguesa e quais são os encontros vocálicos presen-
tes na Língua. Assim, fica mais fácil entender quais são 
as regras e como elas surgem.

Padrões de Tonicidade
 → Palavras oxítonas:

 » Última sílaba tônica (sofá, café, jiló)
 → Palavras paroxítonas:

 » Penúltima sílaba tônica (ferrugem, adubo, 
saúde)

 → Palavras proparoxítonas:
 » Antepenúltima sílaba tônica (ânimo, vítima, 

átimo)
Encontros Vocálicos

 → Hiato (encontro vocálico que se separa):
 » Pi - a - no; sa - ú - de.

 → Ditongo (encontro vocálico que permanece unido 
na sílaba):
 » cha - péu; to - néis.

 → Tritongo (encontro vocálico que permanece 
unido na sílaba):
 » sa - guão; U - ru - guai.

Regras Gerais
Quanto às Proparoxítonas

Acentuam-se todas as palavras:
 » Ex.: Vítima, ânimo, Hiperbólico

Quanto às Paroxítonas
a) Não se acentuam as terminadas em A, E, O 

(seguidas ou não de S) M e ENS.
 » Ex.: Castelo, granada, panela, pepino, pajem, 

imagens etc.
b) Acentuam-se as terminadas em R, N, L, X, I ou IS, 

US, UM, UNS, PS, Ã ou ÃS e DITONGOS.
 » Ex.: Sustentável, tórax, hífen, táxi, álbum, 

bíceps, princípio etc.
c) Fique de olho em alguns casos particulares, como 

as palavras terminadas em OM / ON / ONS
 » Ex.: Iândom; próton, nêutrons etc.

Nova Ortografia – olho aberto! Deixam de se acentua-
rem as paroxítonas com OO e EE.  

 » Ex.: Voo, enjoo, perdoo, magoo.
 » Ex.: Leem, veem, deem, creem.

Quanto às Oxítonas
São acentuadas as terminadas em:

 » Ex.: A ou AS: Sofá, Pará;
 » Ex.: E ou ES: Rapé, Café;
 » Ex.: O ou OS: Avô, Cipó;
 » Ex.: EM ou ENS: Também, Parabéns.

Acentuação de Monossílabos
Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados 

em A, E e O, seguidos ou não de S.

 » Ex.: Pá, pó, pé, já, lá, fé, só. 
Acentuação dos Hiatos

Acentuam-se os hiatos quando forem formados pelas 
letras I ou U, sozinhas ou seguidas de S:

 » Ex.: Saúva, Baú, Balaústre, País.
Exceções:

 » Ex.: Seguidas de NH: Tainha
 » Ex.: Paroxítonas antecedidas de ditongo: Feiura
 » Ex.: Com o i duplicado: Xiita 

Ditongos Abertos
Serão acentuados os ditongos abertos ÉU, ÉI e ÓI, com 
ou sem S, quando forem oxítonos ou monossílabos. 

 » Ex.: Chapéu, Réu, Tonéis, Herói, Pastéis, 
Hotéis, Lençóis.

Novo Acordo Ortográfico – fique de olho! Caiu o 
acento do ditongo aberto em posição de paroxítona. 

 » Ex.: Ideia, Onomatopeia, Jiboia, Paranoia, 
Heroico etc.

Formas Verbais com Hífen
Para saber se há acento em uma forma verbal com 

hífen, deve-se analisar o padrão de tonicidade de cada 
bloco da palavra:

 » Ex.: Ajudá-lo (oxítona terminada em “a” / mo-
nossílabo átono)

 » Ex.: Contar-lhe (oxítona terminada em “r” / 
monossílabo átono)

 » Ex.: Convidá-la-íamos. (oxítona terminada em 
“a” / proparoxítona)

Verbos “ter” e “vir”
Quando escritos na 3ª pessoa do singular, não 

serão acentuados:
 » Ex.: Ele tem / ele vem.

Quando escritos na 3ª pessoa do plural, receberão o 
acento circunflexo:

 » Ex.: Eles têm / vêm
Nos verbos derivados das formas acima: 

 » Acento agudo para singular - Contém / convém.
 » Acento circunflexo para o plural - Contêm / 

convêm.
Acentos Diferenciais 

Alguns permanecem:
 » Ex.: pôde / pode (pretérito perfeito / presente 

simples);
 » Ex.: pôr / por (verbo / preposição);
 » Ex.: fôrma1 / forma (substantivo / verbo ou 

ainda substantivo).
Caiu o acento diferencial de: 

 » Ex.: para - pára (preposição / verbo);
 » Ex.: pelo - pêlo (preposição + artigo / substantivo);
 » Ex.: polo - pólo (preposição + artigo / substantivo);
 » Ex.: pera - pêra (preposição + artigo / substantivo). 

01. (CESPE) Os vocábulos “indivíduo”, “diária” e 
“paciência” recebem acento gráfico com base 
na mesma regra de acentuação gráfica.

CERTO. As três palavras são paroxítonas terminadas 
em ditongo.
1 Nesse caso, é facultativo o acento.
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Para palavras da Língua Portuguesa, não há mais o 
trema (¨), mas, em palavras estrangeiras ou em deri-
vados delas, ele ainda permanece.    

 » Ex.: Tranquilo / linguiça / sanguíneo;
 » Ex.: Müller / Mülleriano.

01. É preciso corrigir deslizes relativos à ortografia 
oficial e à acentuação gráfica da frase: 

a) As obras modernistas não se distinguem apenas 
pela temática inovadora, mas igualmente pela 
apreensão do ritmo alucinante da existência 
moderna.

b) Ainda que celebrassem as máquinas e os apare-
lhos da civilização moderna, a ficção e a poesia 
modernista também valorizavam as coisas mais 
quotidianas e prosaicas.

c) Longe de ser uma excessão, a pintura modernista 
foi responsável, antes mesmo da literatura, por 
intênsas polêmicas entre artistas e críticos con-
servadores.

d) No que se refere à poesia modernista, nada 
parece caracterizar melhor essa extraordinária 
produção poética do que a opção quase incondi-
cional pelo verso livre.

e) O escândalo não era apenas uma consequência 
da produção modernista: parecia mesmo um dos 
objetivos precípuos de artistas dispostos a sur-
preender e a chocar.

02. Assinale a palavra que NÃO tenha sido acentuada 
pelo mesmo motivo que as demais.

a) Substituído
b) Polícia
c) Jurisprudência
d) Saqueável

03. Em qual das frases abaixo, a palavra destaca-
da está de acordo com as regras de acentuação 
gráfica oficial da língua portuguesa?

a) Vende-se cocô gelado.
b) Se amássemos mais, a humanidade seria diferente.
c) É importante que você estude pelo ítem do 

edital.
d) Estavam deliciosas as larânjas que comprei.
e) A empresa têm procurado um novo empregado.

04. Todas as palavras são acentuadas graficamente 
pelo mesmo motivo em:

a) Água, município, edifício, Guaíra
b) Estádios, superfície, Baía, média
c) Paraná, será, vulcânica
d) Cúbicos, espetáculo, energético
e) Insuperável, quilômetro, três

05. Assinale a alternativa em que todos os substanti-
vos devem ser acentuados.

a) Lapis - bonus - bainha
b) Serie - aspecto - torax
c) Alcool - moinho - sucuri
d) Urubu - egoismo - magoa
e) Armazem - orgao - carater

06. Levando-se em consideração o que está previsto 
na ortografia oficial vigente, é correto afirmar 
que: o vocábulo “têxtil”, que segue o padrão de 
flexão do vocábulo pênsil, é acentuado também 
na forma plural; “obsolescência” é vocábulo 
que segue o padrão do vocábulo ciência, no que 
se refere ao emprego de sinal de acentuação; 
a acentuação gráfica do vocábulo “déspotas” 
também é empregada quando o vocábulo é 
grafado na forma singular.

Certo (   )                Errado (   )
07. Assinale a alternativa em que o termo tenha sido 

acentuado seguindo regra distinta dos demais. 
a) Difíceis 
b) Próprio 
c) Concluída
d) Consequências
e) Solidários

“E no alto da torre exibo-te o varal. Onde balança 
ao léu minh’alma” 
08. A respeito dos versos acima, analise os itens a 

seguir: O acento em léu se justifica como acento 
diferencial, para não se confundir com o verbo leu.

Certo (   )                Errado (   )
09. Que palavra obedece à mesma regra de acentua-

ção que país?
a) Compôs
b) Baú
c) Índio
d) Negócios
e) Águia

10. Cada alternativa a seguir apresenta um princípio 
ortográfico seguido de dois exemplos. A exempli-
ficação está correta somente em: 

a) São acentuadas todas as palavras oxítonas ter-
minadas em a, e, o, em seguidas ou não de “s”: 
também e já.

b) Todas as palavras proparoxítonas são acentua-
das: década e porém.

c) Acentua-se a segunda vogal tônica do hiato: sub-
traídas e ótimo.

d) Acentuam-se os monossílabos tônicos termina-
dos em a, e, o (s): há e só.

e) Acentuam-se com acento agudo os ditongos 
tônicos éi, éu, ói: vídeo e sério.

11. “Dedicar-se à relação é importante...” É correto 
afirmar que o sinal gráfico empregado na palavra 
destacada nessa frase é denominado: 

a) Trema.
b) Acento agudo.
c) Crase.
d) Acento circunflexo.
e) Acento grave.

12. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido 
acentuada seguindo regra distinta das demais.

a) Consciência 
b) Juízos
c) Pretório
d) Episódios
e) Importância
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13. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido 
acentuada seguindo regra distinta das demais. 

a) Previdência
b) Diária
c) Vítima
d) Declínio
e) Óbvia

14. Nas palavras “país”, “político”, “preferência”, 
“perpétua” e “páginas”, o acento é decisivo 
para a determinação do sentido dos vocábulos, 
uma vez que, sem acento, tais palavras, mesmo 
estando escritas de acordo com a norma culta, 
teriam outro significado.

Certo (   )                Errado (   )
15. As palavras “é”, “média”, “até” e “líderes”, 

obedecem, respectivamente, às mesmas regras 
de acentuação gráfica de:

a) Há, salários, paletós e técnico.
b) Já, próprio, júnior e acadêmico
c) É, consultório, convém e infindáveis.
d) Mês, universitário, papéis e público
e) Só, líder, escritório e sênior.

16. Assinale a alternativa que traz toda a acentuação 
correta:

a) Não duvida o órfão que tal benção no tatú é 
doida. 

b) Coçá-lo é bem doído; é seriíssimo, sem dúvida. 
c) Vanglória-te dos girassois cultivados no paraíso. 
d) Favor apôr sua rubrica no documento, sem 

desdem. 
e) O edil foi habil ao comprar toda a maquinária. 

17. Nas alternativas a seguir, os acentos foram 
omitidos propositadamente. Assinale a alternati-
va em que todas as palavras deveriam ser grafica-
mente acentuadas 

a) Rubrica, diluvio, viuva.
b) Ambar, heroi, ilustra-lo.
c) Protons, forceps, releem.
d) Dificilmente, Piaui, misantropo.
e) Perdoo, atribuimos, caiste.

18. Assinale a série que apresenta somente palavras 
paroxítonas:

a) Enciclopédia – página – relatório.
b) Conteúdo – brechós – catálogo.
c) Além – lá – bônus.
d) Histórias – enciclopédia – bônus.

19. A alternativa em que o uso do acento gráfico 
obedece à mesma regra é: 

a) Panóptico, ótima, úteis
b) Óleo, ótima, Ásia
c) Óleo, Ásia, delícia
d) Aliás, já, biguá
e) Chapéu, vocês, aí

20. As palavras mês, está e água, respectivamente, 
recebem acento pelo mesmo motivo que:

a) Baú, sofá, possível.
b) Até, já, ausência.
c) Nós, até, canário.
d) Caí, será, última.
e) Pés, saúde, notícia.

01 C 11 E
02 A 12 B
03 B 13 C
04 D 14 ERRADO
05 E 15 A
06 CERTO 16 B
07 C 17 B
08 ERRADO 18 D
09 B 19 C
10 D 20 C
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CAPÍTULO  02 

Concordância Verbal e Nominal
Trata-se do processo de flexão dos termos a fim de 

se relacionarem harmoniosamente na frase. Quando 
se pensa sobre a relação do verbo com os demais 
termos da oração, o estudo focaliza a concordância 
verbal. Quando a análise se volta para a relação entre 
pronomes, substantivos, adjetivos e demais termos 
do grupo nominal, diz-se que o foco é concordância 
nominal.

Fique de olho aberto para a relação do sujeito com 
o verbo. Uma boa noção de Sintaxe é importantíssima 
para entender esse segmento do conteúdo.

Concordância Verbal
Regra geral

O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. 
 ˃ O primeiro-ministro russo acusou seus inimigos.
 ˃ Dois parlamentares rebateram a acusação.
 ˃ Contaram-se mentiras no telejornal.
 ˃ Vós sois os responsáveis por vosso destino.

Regras para sujeito composto1

 ˃ Anteposto (colocado antes do verbo): o verbo vai 
para o plural:

 » Ex.: Eu e meus irmãos vamos à praia.
 ˃ Posposto (colocado após o verbo): o verbo 

concorda com o mais próximo ou vai para o plural:
 » Ex.: Morreu (morreram), no acidente, o 

prefeito e o vereador.
Formado por pessoas (gramaticais) diferentes: plural 
da predominante.

 » Ex.: Eu, você e os alunos estudaremos para o 
concurso. (a primeira pessoa é a predominante, 
por isso, o verbo fica na primeira pessoa do plural)

 ˃ Com núcleos em correlação: concorda com o 
mais próximo ou fica no plural:

 » Ex.: O professor assim como o monitor 
auxilia(m) os estudantes. 

Ligado por NEM: verbo concordará:
 ˃ No singular: se houver exclusão.

 » Ex.: Nem Josias nem Josué percebeu o perigo 
iminente.

 ˃ No singular: quando se pretende individualizar a 
ação, aludindo a um termo em específico.

 » Ex.: Nem os esportes nem a leitura o entretém.
 ˃ No plural: quando não houver exclusão, ou seja, 

quando a intenção for aludir ao sujeito em sua to-
talidade.

 » Ex.: Nem a minha rainha nem o meu mentor 
serão tão convincentes a ponto de me fazerem 
mudar de ideia.

Ligado por COM: verbo concorda com o antece-
dente do COM ou vai para o plural:

1 As gramáticas registram um sem-número de regras de concordância. Se-
lecionamos as mais relevantes para o universo do concurso público.

 » Ex.: O vocalista com os demais integrantes da 
banda realizaram (realizou) o show. 

Ligado por OU: verbo no singular (se houver 
exclusão) ou no plural (se não houver exclusão):

 » Ex.: Ou Pedro Amorim ou Jurandir Leitão será 
eleito vereador da cidade. 

 » Ex.: O aviso ou o oficio deveriam ser expedidos 
antes da data prevista. 

Se o sujeito for construído com os termos: 
I. Um e outro, nem um nem outro: verbo no singular 

ou plural, dependendo do sentido pretendido.
 » Ex.: Um e outro passou (passaram) no 

concurso.
II.  Um ou outro: verbo no singular.

 » Ex.: Um ou outro fez a lição.
III. Expressões partitivas seguidas de nome plural: 

verbo no singular ou plural.
 » Ex.: A maior parte das pessoas fez (fizeram) o 

exercício recomendado.
IV. Coletivo geral: verbo no singular.

 » Ex.: O cardume nadou rio acima.
V. Expressões que indicam quantidade aproximada 

seguida de numeral: Verbo concorda com o 
substantivo.
 » Ex.: Aproximadamente 20 % dos eleitores 

compareceram às urnas.
 » Ex.: Aproximadamente 20% do eleitorado com-

pareceu às urnas.
VI. Pronomes (indefinidos ou interrogativos) seguidos 

dos pronomes “nós” e/ou “vós”: verbo no singular 
ou plural.
 » Ex.: Quem de nós fará (faremos) a diferença? 

VII. Palavra QUE (pronome relativo): verbo concorda 
com o antecedente do pronome “que”.
 » Ex.: Fui eu que fiz a diferença. 

VIII. Palavra QUEM: verbo na 3ª pessoa do singular.
 » Ex.: Fui eu quem fez a diferença.

Pela repetida utilização errônea, algumas gramá-
ticas já toleram a concordância do verbo com a pessoa 
gramatical distinta da terceira, no caso de se utilizar 
um pronome pessoal como antecedente do “quem”.
IX. Um dos que: verbo no singular ou plural. 

 » Ex.: Ele foi um dos que fez (fizeram) a diferença.
X. Palavras sinônimas: verbo concorda com o mais 

próximo ou fica no plural. 
 » Ex.: A ruindade, a maldade, a vileza habita 

(habitam) a alma do ser humano.
Quando os verbos estiverem acompanhados da 

palavra “SE”:

Cuidado para não confundir aqui! Deve ficar 
atento à função da palavra “SE”.
I. SE - na função de pronome apassivador: verbo 

concorda com o sujeito paciente.
 » Ex.: Vendem-se casas e sobrados em Alta Vista.


