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ACENTUAÇÃO GRÁFICA 
  

1. (CESPE) “A vogal “i”, nas palavras “país” e “maniqueístas”, é acentuada porque está na sílaba tônica, formando 
um hiato com a vogal anterior.” 

2. (CESPE) O emprego do acento agudo nos vocábulos “país” e “aí” justifica-se pela mesma regra de acentuação 
gráfica. 

3.  (CESPE) As palavras “amazônico” e “viúva” acentuam-se de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.  

4.  (CESPE) As palavras “últimas”, “trânsito”, “econômica” e “contribuírem” recebem acento gráfico por serem 
proparoxítonas 

5.  (CESPE) As palavras “tendência”, “comércio”, “sérios”, “negócios” e “estratégia”, constantes no texto, recebem 
acento gráfico pelo mesmo motivo. 

6.  (CESPE) Os vocábulos “políticas”, “desperdício” e “carcerária” recebem acento gráfico com base na mesma 
regra de acentuação.           

7.  (CESPE) (CESPE) A mesma regra justifica a acentuação dos vocábulos “amazônica” e “sustentável”.           

8.  (CESPE) As palavras “pública” e “órgãos” são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação 
gráfica. 

9.  (CESPE) A palavra “técnica” recebe acento gráfico pela mesma razão que o vocábulo “saúde”. 

10.  (ESAF)  A palavra “estereótipos” é acentuada pela mesma regra gramatical que exige acento em “metáfora” e 
em “científica”. 

11.  (CESPE) São proparoxítonas, e por isso estão acentuadas, as seguintes palavras do texto: “eletrônico”, 
“básicos”, “típico”, “logística” e “táticas”. 

12.  (CESPE) A mesma regra de acentuação orienta a colocação do acento gráfico nos vocábulos “Pará”, “país”, 
“café” e “até”.           

13.  (CESPE) Observa-se que a palavra “ordem” não recebeu acento gráfico, assim como seu plural também não o 
receberia. Isso ocorre porque as palavras paroxítonas terminadas em -em/-ens não se acentuam, regra da qual 
a palavra hífens é exceção. 

14. (CESPE) O emprego do acento gráfico nas palavras “fenômeno” e “próximo” atende à mesma regra de 
acentuação gráfica.  

15. (CESPE) A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos “homogênea”, “médio” e “bromélias”. 
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16. (CESPE) A palavra “cível” recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de 
acento em “amável” e “útil”. 

17. (CESPE) O emprego do acento gráfico nas palavras “metálica”, “acúmulo” e “imóveis” justifica-se com base na 
mesma regra de acentuação. 

18. (CESPE) Os acentos gráficos das palavras “bioestatística” e “específicos” têm a mesma justificativa gramatical.  

19. (CESPE) O emprego do acento em “Uberlândia” e “água” justifica-se com base na mesma regra ortográfica. 

20. (CESPE) Os termos “série” e “história” acentuam-se em conformidade com a mesma regra ortográfica. 

21. (CESPE) O emprego de acento gráfico em “água”, “distância” e “primário” justifica-se pela mesma regra de 
acentuação. 

22. (CESPE) O emprego do acento gráfico em “indústria” e “rádio” justifica-se com base na mesma regra de 
acentuação. 

23. (CESPE) O emprego do acento gráfico nos vocábulos “reúnem” e “fenômeno” justifica-se com base na mesma 
regra de acentuação. 

24. (CESPE) O emprego do acento gráfico em “incluíram” e “número” justifica-se com base na mesma regra de 
acentuação. 

25. (CESPE) A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos “Brasília”, “cenário” e “próprio”. 

26. (CESPE) Os acentos gráficos das palavras “países” e “políticas” têm a mesma justificativa gramatical. 

27. (CESPE) O emprego do acento gráfico nos vocábulos “índice” e “período” justifica-se com base na mesma 
regra de acentuação gráfica.  

28. (CESPE) As palavras “líquida”, “público”, “órgãos” e “episódicas” obedecem à mesma regra de acentuação 
gráfica. 

29. (CESPE) As palavras “indivíduos” e “precárias” recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais 
diferentes. 

30. (CESPE) A palavra “prejuízos” recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. 

31. (CESPE) O emprego do acento gráfico nos vocábulos “próprio” e “decorrência” atende à mesma regra de 
acentuação gráfica. 

32. (CESPE) Os vocábulos “juízes” e “país” são acentuados de acordo com regras de acentuação gráfica distintas. 

33. (CESPE) Os vocábulos “Observatório”, “plenário”, “urgência” e “vigência” são acentuados em decorrência da 
mesma regra de acentuação gráfica. 
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34. (CESPE) As palavras “patrimônio” e “convivência” acentuam-se segundo a mesma regra ortográfica. 

35. (CESPE) As palavras “conteúdos” e “inúteis” são acentuadas com base na mesma regra de acentuação 
gráfica. 

36. (CESPE) O emprego do acento gráfico na palavra “arqueológica” e na palavra “áspera” justifica-se com base 
na mesma regra de acentuação. 

37. (CESPE) Os vocábulos “assistência”, “potável” e “elétrica” são acentuados de acordo com a mesma regra de 
acentuação gráfica. 

38. (CESPE) Pela mesma regra de acentuação gráfica, justifica-se o acento gráfico nos vocábulos “países”, 
“possível” e “difícil”. 

39. (CESPE) A ocorrência de hiato justifica o emprego do acento agudo nas vogais i e u nas palavras “construída” 
e “conteúdos”. 

40. (CESPE) As palavras “providências” e “fortalecê-los” recebem acento gráfico com base em regras gramaticais 
diferentes. 

41. (CESPE) Os acentos gráficos empregados em “Agência” e em “Saúde” têm a mesma justificativa. 

42. (CESPE) A mesma regra de acentuação gráfica, justifica o emprego de acento gráfico nas palavras 
“construída” e “possíveis”. 

43. (CESPE) No terceiro parágrafo, as palavras “Políticas”, “âmbito”, “década” e “cônjuges” recebem acento 
gráfico com base em diferentes regras gramaticais. 

44. (CESPE) As palavras “transmissível” e “tecnológico” são acentuadas em decorrência de mesma regra 
gramatical. 

45. (CESPE) As palavras “mídias”, “número” e “possível” são acentuadas de acordo com a mesma regra 
gramatical. 

46. (CESPE) As palavras “pó”, “só” e “céu” são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. 

47. (CESPE) Os vocábulos “diálogo”, “possível”, “pronúncia” e “exigência” são acentuados de acordo com a 
mesma regra de acentuação gráfica. 

48. (CESPE) Os vocábulos "público"e "caótico" obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 

49. (CESPE) “Mais verbas têm de se traduzir em mão de obra qualificada...” 
 A forma verbal “têm” recebe acento gráfico para indicar o plural. 

50. (CESPE) A palavra “últimos” recebe acento gráfico por ser proparoxítona. Também é acentuada em 
decorrência da mesma regra a palavra 

a) “saúde” b) “confiáveis”  c) “relevância”  d) “irreversível”  e) “técnicas” 
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GABARITO 

1. Correto 

2. Correto 

3. Errado 

4. Errado 

5. Correto 

6. Errado 

7. Errado 

8. Errado  

9. Errado 

10. Correto 

11. Correto 

12. Errado 

13. Errado 

14. Correto 

15. Correto 

16. Correto 

17. Errado 

18. Correto 

19. Correto 

20. Correto 

21. Correto 

22. Correto 

23. Errado 

24. Errado 

25. Correto 

26. Errado 

27. Correto 

28. Errado 

29. Errado 

30. Errado 

31. Correto 

32. Errado 

33. Correto 

34. Correto 

35. Errado 

36. Correto 

37. Errado 

38. Errado 

39. Correto 

40. Correto 

41. Errado 

42. Errado 

43. Errado 

44. Errado 

45. Errado 

46. Errado 

47. Errado 

48. Correto 

49. Correto 

50. E 


