
  

Publicado em http://linguaportuguesa8ano.blogspot.com por António Alves     Página 1 

 

  

LÍNGUA PORTUGUESA, 8º ANO 

PROF. ANTÓNIO ALVES 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS DE ACENTUAÇÃO 
 

 
1. Acentua correctamente as palavras. 
 

 

Heroi,  lapis,  aneis,  frances,  atras,  alem,  angulo,  faisco,  abdomen,  carcere,  

circunstancia,  alinea,  acola,  faceis,  cortes,  rectilineo,  reptil,  raizes,  Mediterraneo,  

torax,  alivio,  pauperrimo,  fertil,  virus,  so,  goticula,  burgues,  paises,  la,  cantico 

 

 

2.Classifica-as, agora, quanto ao tipo de acentuação, colocando-as na coluna 

correspondente: 

 

Palavras Esdrúxulas Palavras Graves Palavras Agudas 
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3. Reescreve as frases, acentuando as palavras correctamente. 

 

1. La ao cimo, voces tem que virar a direita e depois, mais a frente, junto a Escola 

Secundaria Sa de Miranda, veem logo o complexo desportivo. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. Muitos parabens! Não havia papeis no chão e o jardim estava limpissimo.  

_______________________________________________________________________

3. Alguem sabe o que e a educação civica?  

_______________________________________________________________________

4. O Flavio e a Amelia vem sempre de autocarro, por isso fazem pouco exercicio fisico.  

_______________________________________________________________________

5. Apos o notavel exito obtido no primeiro espectaculo publico, o grupo folclorico da 

nossa escola voltara a exibir-se no auditorio da Camara Municipal.  

_______________________________________________________________________

6. D. Lucilia, de-nos a sua opinião acerca desta musica.  

_______________________________________________________________________

7. Ha dias visitamos o museu etnografico da nossa cidade e gostamos imenso.  

_______________________________________________________________________

8. Optima ideia! Arranjamos uma tombola e ja podemos conseguir dinheiro para a 

nossa viagem ao Parque do Geres. 

_______________________________________________________________________

9. Em portugues, os acentos agudo e circunflexo so aparecem em silabas tonicas.  

_______________________________________________________________________

10. Atenção! Voces vem a pé e vêem as estatuas do jardim.  

_______________________________________________________________________ 
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Soluções 

1. 

Herói, lápis, anéis, francês, atrás, além, ângulo, faísco, abdómen, cárcere, 

circunstância, alínea, acolá, fáceis, cortês, rectilíneo, réptil, raízes, Mediterrâneo, 

tórax, alivio, paupérrimo, fértil, vírus, só, gotícula, burguês, países, lá, cântico 

 

2. 

Palavras esdrúxulas Graves Agudas 

ângulo lápis herói 

circunstância abdómen atrás 

cárcere faísca francês 

Rectilíneo réptil além 

alínea fáceis acolá 

Mediterrânea raízes cortês 

alivia tórax só 

paupérrimo fértil burguês 

Gotícula vírus lá 

cântico países anéis 

 

3. 

1. Lá, vocês, Sá, vêem  

2. parabéns, limpíssimo  

3. Alguém, cívica  

4. Flávio, Amélia, exercício, físico  

5. Após, notável, êxito, espectáculo, folclórico, auditório, Câmara  

6. Lucília, dê-nos  

7. Há, etnográfico  

8. Óptima, tômbola, já, Gerês  

9. português, só, sílabas  

10. Vocês 


