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  Ortografia 
Em sua modalidade falada, a língua portuguesa abrange enorme gama de variações, apresentando 

grande diversidade na realização dos fonemas pelos falantes. Na escrita, no entanto, a língua traz um 
conjunto de regras fixas para a grafia das palavras, que deve ser seguido por todos os usuários. Trata-se 
da norma ou convenção ortográfica.

Desde janeiro de 2009, está em vigor um acordo internacional que unificou a ortografia da língua 
portuguesa entre os países lusófonos. Diferentemente do que se pode pensar, a mudança ortográfica não 
implica nenhuma alteração na língua falada – a maneira de pronunciar as palavras continua compor-
tando as variações resultantes dos diferentes perfis dos falantes, seja em função de critérios geográficos, 
sociais ou situacionais.

Acentuação gráfica 
Em todas as palavras da língua com mais de uma sílaba, é possível reconhecer uma sílaba na qual se 

coloca maior ênfase no momento da fala. Chama-se essa sílaba de tônica e as demais, que são pronun-
ciadas com menos ênfase, de átonas.

Dependendo da posição ocupada pela sílaba tônica em uma palavra, esta é classificada como oxíto-
na (a sílaba tônica é a última), paroxítona (a sílaba tônica é a penúltima) ou proparoxítona (a sílaba 
tônica é a antepenúltima).

Regras gerais de acentuação gráfica 

Classificação Quando acentuar Exemplo

Proparoxítonas (antepenúltima sílaba 
tônica) Sempre líquido, cólica, círculo, 

gasômetro

Oxítonas (última sílaba tônica)
Quando terminadas em a, e e o (seguidos ou não de s) pavê, jiló, guaraná, picolés

Quando terminadas em em e ens (palavras de duas ou 
mais sílabas) neném, parabéns

Paroxítonas (penúltima sílaba tônica)

Quando terminadas em ã, ão, i e ditongo crescente 
(seguidos ou não de s) ímã, órfão, táxis, secretária

Quando terminadas em um, uns, us, l, n, r, x e ps fórum, álbuns, vírus, níquel, 
líquen, néctar, tórax, bíceps 

Monossílabas tônicas (apenas uma 
sílaba) Quando terminadas em a, e e o (seguidos ou não de s) dá e dê (do verbo dar); dó

Regras especiais de acentuação gráfica 
 § Acentuam-se os ditongos abertos éu, éi e ói das oxítonas e dos monossílabos tônicos (seguidos ou 

não de s): céu, dói, chapéu, pincéis.
 § Acentuam-se o i e o u tônicos dos hiatos (seguidos ou não de s): faísca, baú, ciúme, moída.

Exceção: hiatos precedidos de ditongos em palavras paroxítonas (baiuca, feiura).
 § Acentuam-se com circunflexo os verbos ter e vir na terceira pessoa do plural do indicativo, para dife-

renciá-los da forma singular (não acentuada): têm (plural)/tem (singular), vêm (plural)/vem (singular). 
 § Acentuam-se com circunflexo os verbos derivados de ter e vir na terceira pessoa do plural do indi-

cativo, para diferenciá-los da forma singular (que recebe acento agudo): detêm (plural)/detém (singu-
lar), provêm (plural)/provém (singular). 

 § Acentua-se o infinitivo seguido de pronome oblíquo quando terminado em a ou e: avisá-lo, recebê-
-la. Também se acentua o infinitivo terminado em hiato com segunda vogal i: incluí-lo.

 § Acentua-se com circunflexo o pretérito perfeito do verbo poder, para diferenciá-lo do presente: pôde 
(pretérito perfeito)/pode (presente).

 § Acentua-se com circunflexo o verbo pôr, para diferenciá-lo da preposição por.
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