
INTEGRAL – SEMI – EXERCÍCIOS – LÍNGUA PORTUGUESA – GRAMÁTICA 
 

AULA 1 – ACENTUAÇÃO GRÁFICA 
 

01. (INSPER) 

 
 Levando em conta as informações do primeiro quadrinho, identifique a alternativa que 
apresenta a palavra que também sofreu alterações na acentuação gráfica devido à regra 
mencionada. 
a) plateia 
b) heroico 
c) gratuito 
d) baiuca 
e) caiu 
 
02. (INSPER) 
O texto a seguir foi extraído da seção “Barbara responde”, na qual a irreverente jornalista se 
propõe a “esclarecer” as dúvidas dos leitores. Leia-o com atenção. 

RIGOR GRAMATICAL 
“Aprendi que oxítonas terminadas em ‘i’ e ‘u’ não são acentuadas. Mas, e aquele banco cujo 
nome é oxítono e termina em ‘u’ acentuado, por que ele pode?” 
                                                                                                                      Pasquala Pascácia 

 
Sei, sei. Quer dizer que você compareceu à aula das oxítonas, mas perdeu aquela que 
ensinava que com nome próprio cada um faz como bem entende, né, madame? 

(Revista da Folha) 

Analisando a pergunta da leitora e a resposta da jornalista, e considerando as regras oficiais 
de acentuação gráfica, é possível concluir que 
a) A palavra em questão — Itaú — não é oxítona, mas proparoxítona. Segundo as regras de 
acentuação gráfica em vigor, todos os proparoxítonos são acentuados. 
b) Embora a palavra seja realmente oxítona, a razão pela qual ela é acentuada é outra: 
acentuam-se as letras “i” e “u” quando formarem hiatos tônicos, sozinhos ou acompanhados 
de “s”. 
c) Trata-se de uma exceção à regra. O mesmo ocorre com a palavra “Pacaembú”. 
d) A resposta da jornalista está correta, uma vez que um fato semelhante ocorre com a grafia 
de seu nome,que deveria ter acento agudo: Bárbara. 
e) A palavra recebe acento agudo por ser uma paroxítona terminada em “u”.
 
03. (Cesgranrio) Indique o item no qual os vocábulos obedecem à mesma regra de 
acentuação da palavra NÓDOA. 
a) ânsia, âmbar, imundície. 
b) míope, ímã, vírgula. 
c) água, tênue, supérfluo. 
d) ímpar, míngua, lânguida. 
e) viúvo, argênteo, sórdido. 
 



04. (Covest) Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas. 
a) Salario, urgencia, cinico, sabado, prejuizo. 
b) Impossivel, comercio, apos, gramatical, economia. 
c) Inteligencia, proposito, tambem, viavel, rubrica. 
d) Apoio, ceus, pagina, fiel, hifen. 
e) Ideias, minimo, comicio, eletrica, itens. 
 
05. Aponte a alternativa em que as palavras estão acentuadas, respectivamente, pela 
mesma regra das palavras décadas e prêmio. 
a) dióxido – água 
b) dióxido – países 
c) caráter – espúrio 
d) combustível – água 
e) combustível – países 
 
06. (FEI) Assinalar a alternativa em que todos os hiatos não precisam ser acentuados: 
a) balaústre – saúde – viúvo – baú. 
b) juízes – jesuíta – ateísmo – taínha. 
c) paúl – atraír – raínha – raíz – juíz. 
d) baía – contribuír – saída – juízo. 
e) faísca – baínha – caída – ataúde. 
 
07. (FGV)  

Um cachorro de maus bofes acusou uma pobre ovelhinha de lhe haver furtado um osso. 
– Para que furtaria eu esse osso – ela – se sou herbívora e um osso para mim vale tanto 
quanto um pedaço de pau? 
– Não quero saber de nada. Você furtou o osso e vou levá-la aos tribunais. 
E assim fez. 
Queixou-se ao gavião-de-penacho e pediu-lhe justiça. O gavião reuniu o tribunal para julgar a 
causa, sorteando para isso doze urubus de papo vazio. 
Comparece a ovelha. Fala. Defende-se de forma cabal, com razões muito irmãs das do 
cordeirinho que o lobo em tempos comeu. Mas o júri, composto de carnívoros gulosos, não 
quis saber de nada e deu a sentença: 
– Ou entrega o osso já e já, ou condenamos você à morte! 
A ré tremeu: não havia escapatória!… Osso não tinha e não podia, portanto, restituir; mas 
tinha vida e ia entregá-la em pagamento do que não furtara. 
Assim aconteceu. O cachorro sangrou-a, espostejou-a, reservou para si um quarto e dividiu o 
restante com os juízes famintos, a título de custas… 

 
(Monteiro Lobato. Fábulas e Histórias Diversas) 

Como se pode deduzir do texto, a palavra urubu não tem acento gráfico. A palavra baú, 
também terminada em u, tem acento agudo. Explique a razão dessa diferença. 
 
 
08. (FGV) Leia o texto abaixo, fragmento de um conto chamado “A nova Califórnia”, de Lima 
Barreto. Depois, responda à pergunta correspondente. 

Ninguém sabia donde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que 
acudia ao nome de Raimundo Flamel (……….). Quase diariamente, o carteiro lá ia a um dos 
extremos da cidade, onde morava o desconhecido, sopesando um maço alentado de cartas 
vindas do mundo inteiro, grossas revistas em línguas arrevesadas, livros, pacotes… 
Quando Fabrício, o pedreiro, voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na 
venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado. 
– Vou fazer um forno, disse o preto, na sala de jantar. 
Imaginem o espanto da pequena cidade de Tubiacanga, ao saber de tão extravagante 
construção: um forno na sala de jantar! E, pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar que vira 
balões de vidros, facas sem corte, copos como os da farmácia – um rol de coisas esquisitas 
a se mostrarem pelas mesas e prateleiras como utensílios de uma bateria de cozinha em que 
o próprio diabo cozinhasse. 

Explique por que a forma verbal pôde traz acento circunflexo. 
 



09. (FGV) Assinale a alternativa em que a palavra deveria ter recebido acento gráfico: 
a) Paiçandu. 
b) Taxi. 
c) Gratuito. 
d) Rubrica. 
e) Entorno. 
 
10. (PUCCamp) A frase em que nem todas as palavras estão acentuadas corretamente é: 
a) A providência que foi tomada tem relação com o grupo de que ele é partidário. 
b) A saúde pública deve ser um dos assuntos centrais dessa reunião. 
c) Há muita polemica em relação a esse assunto, por isso devemos ter cautela. 
d) Pouco tempo atrás todos diziam que eles estavam em situação bastante confortável. 
e) Há quem avalie que aquela foi a solução mais inócua de todas as apresentadas. 
 
11. (FGV) Os dois hiatos das formas verbais devem ser acentuados apenas na alternativa: 
a) refluir, intuindo. 
b) construindo, destruido. 
c) caida, saiste. 
d) instruido, intuir. 
e) refluira, destruindo. 
 

 

 


