
 

CLASSIFICAÇÃO DAS PALAVRAS QUANTO AO ACENTO TÔNICO 

Aprenda a classificação das palavras quanto ao acento tônico, que consiste em agrupá-las de 
acordo com a posição de sua sílaba mais forte. 
Antes de mergulharmos na classificação das palavras em si, é importante lembrar dos conceitos 
de acento tônico e sílabas tônicas. 
O acento consiste em uma maior intensidade de som que uma sílaba recebe. Veja: 
EX: amador – estudante – matemática 

A sílaba que recebe essa maior força no som é chamada de sílaba tônica. Assim, em: 
EX: amador – a sílaba tônica é -dor 
EX: estudante – a sílaba tônica é -dan 
EX: matemática – a sílaba tônica é -má 
De acordo com a posição da sílaba tônica, é possível classificar as palavras de diferentes formas. 
Vamos analisar cada uma delas agora. 
1) Palavras que possuem mais de uma sílaba podem ser classificadas quanto ao acento em: 
a) oxítonas: quando o acento ocorrer na última sílaba: 
EX: anzol – talvez – café – saci – capim – bombom 

 
b) paroxítonas: quando o acento ocorrer na penúltima sílaba: 
EX: amigo – escola – ímpar – brasileiro – felicidade – ideia 

c) proparoxítonas: quando o acento ocorrer na antepenúltima sílaba: 

EX: acústica – líquido – público – próximo – gráfico – música 

2) Os monossílabos (palavras de uma só sílaba) podem ser átonos ou tônicos. 
a) são monossílabos átonos: 

• os artigos definidos (o, a, os, as) e os indefinidos (um, uns); 
• pronomes pessoais oblíquos e suas combinações (me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as, 

lhes, mo, to, lho, etc.); 
• o pronome relativo que; 
• as preposições (a, com, de, em, por, sem, sob); 
• as combinações de preposição e artigo (à, ao, da, do, na, no, num, etc.); 
• as formas de tratamento (dom, frei, são, etc.) 

b) São monossílabos tônicos os que possuem uma intensidade no som da sua única sílaba: 
EX: pai – mãe – noz – luz – dor – vez – bem – trem – réu – três – lã – sim - sal 

•  As conjunções (e, mas, nem, ou, que, se); 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/acesso em 19/05/2021 


