
 

Explica o que é a sílaba tónica.

Explica o que é a sílaba átona.

1.

A1Português - Acentuação de palavras

A1RPortuguês - Acentuação de palavras

1. As palavras podem ser agrupadas em classes de acordo 
com a posição da silaba tónica.

Sílaba tónica é a sílaba acentuada, que se pronuncia com 
maior intensidade.

Sílaba átona é a sílaba que não é acentuada que se pronuncia 
com menor intensidade.



1. Explica o que é um acento gráfico e um acento fónico.

Acento gráfico:

Acento fónico:

Acento gráfico é um acento que se escreve e se pronuncia.

Acento fónico é um assento que não se escreve, mas se pronuncia.

Português - Acentuação de palavras A2

Português - Acentuação de palavras A2R



armário -

café -

escola -

comida -

André -

Samuel -

Maria -

Pá -

Júlio -

1.

armário - acento gráfico

café - acento gráfico

escola - acento fónico

comida - acento fónico

André - acento gráfico

Samuel - acento fónico

Maria - acento fónico

Pá - acento gráfico

Júlio - acento gráfico

Português - Acentuação de palavras A3R

Português - Acentuação de palavras A3

1. Cada uma das palavras tem um acento gráfico ou um 
acento fónico. Refere o tipo de acento para cada uma.



1. Circunda a sílaba tónica de cada palavra.

física

bola

chá

comprimido

boné

farinha

ficha

computador

amor

1.

física

bola

chá

comprimido

boné

farinha

ficha

computador

amor

A4R

Português - Acentuação de palavras A4

Português - Acentuação de palavras



1. Preenche a tabela, separando a sílaba tónica das sílabas átonas.

canário
bola
Samuel
Miguel
caderno
óculos
periquito
ficha
enquadramento
complicação
encadernar

1.

canário ná ca - ri - o
bola bo la
Samuel el Sa - um
Miguel el M1
caderno der ca - no
óculos ó cu - los
periquito qui pe - ri - to
ficha fi cha
enquadramento men en - qua - dra - to
complicação ção com - pli - ca
encadernar nar en - ca - der

A5R

A5Português - Acentuação de palavras

Português - Acentuação de palavras

Sílabas átonasSílaba tónicaPalavra

Palavra Sílaba tónica Sílabas átonas



As palavras agudas são acentuadas na                                 sílaba.

As palavras graves são acentuadas na                                 sílaba.

As palavras esdrúxulas são acentuadas na                                 sílaba.

1.

As palavras agudas são acentuadas da última sílaba.

As palavras graves são acentuadas da penúltima sílaba.

As palavras esdrúxulas são acentuadas da antepenúltima sílaba.

Português - Acentuação de palavras A6

Português - Acentuação de palavras A6R

1. Com as palavras antepenúltima, penúltima e última, 
completa as frases seguintes.



café
sim
ali
sairão
caminho
nunca
andaste
finório
comboio
computador
ciência
avental

1

café X
sim X
ali X
sairão X
caminho X
nunca X
andaste X
finório X
comboio X
computador X
ciência X
avental X

Grave Esdrúxula

1. Classifica as palavras quanto à acentuação, assinalando 
com um X no local correto.

1. Classifica as palavras quanto à acentuação, assinalando 
com um X no local correto.

Palavra Aguda Grave Esdrúxula

Português - Acentuação de palavras A7R

Palavra Aguda

Português - Acentuação de palavras A7



1. Completa as frases com as palavras esdrúxula, grave e aguda.

As palavras acentuadas na penúltima sílaba são

As palavras acentuadas na antepenúltima sílaba são

As palavras acentuadas na última sílaba são

1

1. Completa as frases com as palavras esdrúxula, grave e aguda.

As palavras acentuadas na penúltima sílaba são graves.

As palavras acentuadas na antepenúltima sílaba são esdrúxulas.

As palavras acentuadas na última sílaba são agudas.

A8Português - Acentuação de palavras

Português - Acentuação de palavras A8R



1. Escolhe um livro e copia palavras para preencher a tabela.

1. Discute os resultados com um colega ou com o professor.

A9R

Português - Acentuação de palavras A9

Esdrúxulas Graves Agudas

Português - Acentuação de palavras



a)Médicos a) 3.

b) Naftalina 1. Palavra aguda b)

c) Vómitos c)

d)Rebuçados d)
2. Palavra grave

e)Intoxicação e)

f) Fígado f)

g) Brancas 3. Palavra esdrúxula g)

h)Lesões h)

1.

a) 3

b) 2

c) 3

d) 2

e) 1

f) 3

g) 2

h) 1

A10

Português - Acentuação de palavras A10R

1. Associa cada uma das palavras da coluna A à respetiva 
classificação, quanto à acentuação, da coluna B.

Coluna BColuna A

Português - Acentuação de palavras



Português - Acentuação de palavras A11

Português - Acentuação de palavras A11R



A12

Português - Acentuação de palavras A12R

Português - Acentuação de palavras



A13Português - Acentuação de palavras

Português - Acentuação de palavras A13R



Português - Acentuação de palavras A14R

Português - Acentuação de palavras A14



Português - Acentuação de palavras A15R

Português - Acentuação de palavras A15



A16

Português - Acentuação de palavras A16R

Português - Acentuação de palavras



A17

Português - Acentuação de palavras A17R

Português - Acentuação de palavras



Português A18

Português A18R



Português A19R

Português A19



A20

Português A20R

Português



1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -

Português


