


7) Hiato
As letras i e u , formando hiato com a vogal anterior, recebem
acento desde que:
 Representem a 2ª vogal do hiato;
 Apareçam sozinhas ou seguidas de s na sílaba tônica;
 Não estejam seguidas de nh.

Ex: sa - í - da
fa - ís - ca
ba - ú
ba – la – ús - tre
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EXERCÍCIOS

1. Identifique as regras de acentuação utilizadas nos vocábulos 
abaixo:

a) xícara
b) razão
c) hífen
d) parabéns
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2. (CESGRANRIO-RJ) Assinale a opção em que os vocábulos 
obedecem à mesma regra de acentuação gráfica:

a) terás / límpida
b) necessário / verás
c) dá-lhe / necessário
d) incêndio / também
e) extraordinário / incêndio
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3. (UFSCar-SP) Estas revistas que eles ...... , ......  artigos curtos e 
manchetes que todos ....... .

a) leem - tem – vêem
b) lêm - têem - vêm
c) leem - têm – veem             
d) lêem - têm - vêm
e) lêm - tem – vêem
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ROTEIRO

1.HIPERÔNIMOS E HIPÔNIMOS
2.PALAVRAS  SINÔNIMAS E ANTÔNIMAS
3.PALAVRAS HOMÔNIMAS
4.PALAVRAS PARÔNIMAS
5.DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO
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Ex.: Perna, braço, cabeça  são hipônimos de Partes do corpo humano.  

Maçã e morango são hipônimos de fruta.

Vermelho e verde são hipônimos de cor.

Ex.: Cor é hiperônimo de azul, verde, amarelo.

Animais é hiperônimo de cachorro e cavalo.

Doença é hiperônimo de catapora e bronquite



SINONÍMIA

Palavras com o mesmo significado em determinado contexto.

Ex.: O comprimento da sala é de oito metros.

A extensão da sala é de oito metros.

ANTONÍMIA

Palavras com sentido contrário, oposto. 

Ex.: É um menino corajoso.

É um menino medroso.



PALAVRAS HOMÔNIMAS HOMÓFONAS

São iguais na pronúncia, mas diferentes na grafia e o significado.

Ex.: O homem vai acender a fogueira. (=pôr fogo)

Trabalhando assim, você irá ascender na empresa. (= subir)

Ex.: Coloque o acento na palavra. (= sinal gráfico)

Moço, este assento está quebrado.

Ex.: Você precisa apreçar as mercadorias que chegaram. ( colocar o preço)

Vamos apressar, pois não temos mais tempo. (=acelerar)



Homônimas Homógrafas

Iguais na grafia, mas diferentes na pronúncia e no significado

Ex.: Você lavou a colher, meu amor?     /é/

Neste ano vamos colher tudo que plantamos.  /ê/

Ex.: Agora eu começo tudo.    /é/

Tudo tem começo e fim.    /ê/

Ex.: Quero que você torre o café.    /ó/

O homem  subiu na torre para fazer ajustes.   /ô/
MAIS EXEMPLOS

PODE (presente) – PÔDE ( passado)

SEDE (substantivo) – SEDE (verbo)


