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AA  AACCEENNTTUUAACCIIÓÓNN  
 

1.- Cando pronunciamos unha palabra, sempre facemos máis forza nunha 

das súas sílabas. O acento é a maior intensidade articulatoria que recibe unha 

determinada sílaba dentro da palabra. Isto quere dicir que TODAS as palabras 

teñen acento, aínda que NON TODAS leven o acento gráfico ou til. Polo tanto, nas 

palabras hai sílabas tónicas e sílabas átonas. 

Sílaba tónica: é aquela que se pronuncia con maior forza. Exemplos: 

cantará, cantara, cántara. 

Sílaba átona: é aquela que se pronuncia con menor forza. Exemplos: 

irmán, cunca, cárcere 

Segundo a posición que ocupe a sílaba tónica nunha palabra, a palabra pode 

ser: 

Aguda: a tónica é a última sílaba; exemplos: verán, muller, cantar. 

Grave: a tónica é a penúltima sílaba; exemplos: mestra, fácil, alférez. 

Esdrúxula: a tónica é a antepenúltima sílaba; exemplos: médica, énfase, 

mágoa. 

Sobresdrúxula: a tónica é a anterior á antepenúltima, exemplos: 

contárallelo, dixéravolo, mostráranolo. 

 

a) Divide cada palabra en sílabas; marca cun redondel a sílaba tónica e 

indica se é unha palabra grave, aguda, esdrúxula ou sobresdrúxula.  

1. TUNEL: 

2. RELATO: 

3. AZUL: 

4. RESOLVER: 

5. CORAZON: 

6. COÑECERON: 

7. PELICULA: 

8. CONTALLO: 

9. HABILIDADE: 

10. QUILOMETRO: 

11. TELEFONO: 

12. ARBORE: 

13. SOUBERON: 

14. CARACTER: 

15. PARASITO: 

16. CAFE: 
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17. CAMIÑAR: 

18. VENDERAMOLO: 

19. TERREMOTO:  

20. PAXARO: 

21. VODA: 

22. EXAME: 

23. CONECTATE: 

24. TOTAL: 

25. REPETIDO 

 

b) Subliña só as sílabas tónicas nas palabras de dúas ou máis sílabas, do 

seguinte texto (está sen acentuar graficamente): 

Quero saber a razon pola que non viñeches hoxe a miña festa. Non 

chamaches por telefono e onte cando coincidimos no ascensor tampouco me 

dixeches nada. Non sei se teño que pedirche perdon por algo que fixen ou se debo 

esperar de ti algunha explicacion. Pareceme que estou no dereito de recibir unha 

escusa polo comportamento que estas a demostrar comigo. 

 

2.- A vogal aberta é a, as vogais de grao medio son e, o, e as vogais 

pechadas i, u.  

Cando van xuntas unha vogal aberta e unha vogal pechada, ou unha vogal 

media e unha vogal pechada, forman un ditongo e pertencen á mesma sílaba (cai-

xa; quei-xo; rou-bo;). 

Se vai en primeiro lugar unha vogal aberta ou media seguida dunha vogal 

pechada, o ditongo é decrecente (ai, au, ei, eu, oi, ou); se é ao revés: primeiro a 

pechada e logo a aberta ou a media, o ditongo é crecente (ia, ie, io, ua, ue, uo).  

Agora ben, aínda que vaian xuntas unha vogal aberta ou media e unha 

pechada, se a vogal pechada é unha vogal tónica, é dicir, é a que pronunciamos 

con máis intensidade na palabra, entón non forman ditongo e as dúas vogais 

pertencerán a sílabas diferentes (pais / pa-ís; sa-bia / sa-bí-a; per-pe-tua / per-

pe-tú-a) .  

Os ditongos homoxéneos fórmanse con dúas vogais pechadas (iu, ui), 

sempre que a vogal tónica sexa a primeira (pui-do) ou ningunha das dúas sexa 

tónica (miu-de-za). Cando a vogal tónica é a segunda, consideráse un hiato, debe 

levar til e as vogais forman parte de sílabas distintas (ru-í-do, mu-í-ño, mi-ú-do, 

fi-ún-cho).  
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Cando aparecen xuntas dúas vogais abertas ou medias, non forman un 

ditongo senón un hiato e as vogais pertencen a sílabas diferentes (ae, ao, ea, eo, 

oa, oe). É o caso de palabras coma re-o; po-e-ma; ca-os; re-a-li-da-de).   

 

a) Divide as seguintes palabras en sílabas, marcando cun círculo a sílaba 

tónica. Indica se son palabras agudas, graves ou esdrúxulas: 

1. COUSA: 

2. ACCION: 

3. PEITEAR: 

4. ACOITELAR: 

5. QUEIXUMES: 

6. RUA: 

7. PARTIU: 

8. MARIA: 

9. CAOTICO: 

10. REACCION: 

11. TEOFILO: 

12. CASTIÑEIRO: 

13. VIVIA: 

14. MANTEIGA: 

15. NOELIA: 

16. XUIZO: 

17. MANICOMIO: 

18. ADEMAIS: 

19. POSUIR: 

20. BAGOAS: 

21. SOUBENO: 

22. PUIDEMOS: 

23. TRAXEDIA: 

24. RODEO: 

25. INICIACION: 

26. RIBADAVIA: 

27. CANTARIA: 

28. BEATA: 

29. CONTRIBUIR: 

30. TUA: 
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3.- Son palabras monosílabas as que só teñen unha sílaba. AS PALABRAS 

MONOSÍLABAS NON LEVAN ACENTO GRÁFICO, agás as excepcións que 

estudaremos máis adiante, con til diacrítico. 

 

a) Velaquí vinte monosílabos de uso frecuente. Inventa un breve texto no 

que inclúas todos eles, procurando que teña sentido. Tamén podes facer 

varias oracións se non es quen de introducir todas as palabras nun só 

texto: 

El, deu, foi, ti, vai, hai, dez, ter, son, sol, voz, paz, eu, tal, meu, mal, vez, 

pel, seis, leis. 

 

 

 

 

b) Aínda hai moitos monosílabos de uso frecuente. A ver se es capaz de 

escribir dez máis: 

 

 

4.- As palabras agudas de máis de unha sílaba (polisílabas) levan ACENTO 

GRÁFICO cando rematan en vogal (mañá, bravú, así, café, acó) ou nas consoantes  

 -n, -s, -ns (xamón, atrás, caixóns). Cando unha palabra aguda remata nunha 

sílaba con ditongo crecente, o acento recae na vogal máis aberta (camión, 

Damián). Pero se unha palabra é aguda e a última sílaba contén un ditongo 

decrecente, NON leva acento gráfico (ademais, despois, volveu, habitou, 

dezaseis, animais). 

 

a) Divide en sílabas as seguintes palabras e subliña a sílaba tónica. Rodea 

cun círculo aquelas palabras que sexan agudas. Logo, decide se deben 

levar ou non acento gráfico: 

1.- AUTOBUS: 

2.- CALMA: 

3.- MAXICA: 

4.- PERMISO: 

5.- AVALIACION: 

6.- AVO: 

7.- PAPEL: 

8.- CHORAR: 
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9.- NARIZ: 

10.- ESPAÑOL: 

11.- IRMANS: 

12.- LECCION: 

13.- SARDIÑA: 

14.- VIRUS: 

15.- CALOU: 

16.- TAMEN: 

17.- MELLOR: 

18.- AZUL: 

19.- CORAZON: 

20.- ORDENADOR: 

21.- DETRAS: 

22.- MACHO: 

23.- MEXILLONS: 

24.- CANTEI: 

25.- PAPEIS: 

26.- REVES: 

27.- XERUSALEN: 

28.- CARACOL: 

29.- NAVEGACION: 

30.- OURENSAN: 

 

b) Nas seguintes oracións hai erros de acentuación. Subliña as palabras que 

estean incorrectamente acentuadas ou que non leven acento gráfico e 

deban levalo. Logo, corríxeas: 

1.- O meu curman dicia que habia de pasar as vacacions na miña casa pero eu non 

estóu de acordo porque non me gusta compartir a habitacion con ninguen. 

2.- Os país da tua amiga pediron que no seu pobo se fixesen xardins e parques 

para que puidesen xogár os seus fillos e fillas e ademáis solicitaron a dimision do 

señór alcalde.  

3.- Naquel pobo lugues sucedéu unha desgracia: por primeira vez en cen anos 

chovéu o dia da festa da santa Marta, a data máis importante para esa poboacion 

que non supera os cén habitantes. 

4.- Hoxe temos un seran espléndido. Menos mál, porque este veran fói chuvioso, 

parecia que non ia parar de caér auga do ceo. Non tivemos unha soa semana de bó 

tempo. 
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5.- Os lúns detesto erguerme polas mañas para ir ao instituto e sempre chego 

despóis de que toque o timbre. Non me estrañóu recibir un aviso na casa pola miña 

impuntalidade. Sabia que tarde ou cedo sucederia. 

 

c)  Forma o plural das seguintes palabras. Di se a palabra en plural é aguda 

ou non, e se debe levar ou non acento gráfico: 

1.- CARAVEL: 

2.- ESPAÑOL: 

3.- TOTAL: 

4.- ANEL: 

5.- FATAL: 

  

d) Escribe a forma verbal correspondente. Observa se debe levar ou non 

acento gráfico: 

1.- 1ª persoa de singular do Pretérito (P. Perfecto) de Indicativo do verbo CANTAR: 

2.- 3ª persoa de singular do Pretérito (P. Perfecto) de Indicativo do verbo SALTAR: 

3.- 1ª persoa de singular do Presente de Indicativo do verbo IR: 

4.- 3ª persoa de singular do Presente de Indicativo do verbo  VIR: 

5.- 3ª persoa de singular do Pretérito (P. Perfecto) de Indicativo do verbo BEBER: 

6.- 1º persoa de singular do Presente de Indicativo do verbo SABER: 

 

e) Completa as seguintes oracións coa palabra que creas conveniente. Pensa 

se as palabras que escribes deben levar ou non acento gráfico: 

1.-  Despois do número vinteun, vén o número _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

2.- Cando nos despedimos de alguén, soemos dicir “_ _ _ _ _”. 

3.- O contrario de “antes” é “_ _ _ _ _ _ _” 

4.- Detrás do número quince, vén o número _ _ _ _ _ _ _ _. 

5.- O plural de “animal”  é _ _ _ _ _ _ _. 

6.- As persoas _ _ _ _ _ son aquelas que teñen fidelidade. 

7.- As persoas _ _ _ _ _ son aquelas que teñen lealdade. 

 

 5.- Levan acento gráfico as palabras graves que NON rematan nin en vogal 

nin en consoante –n, ou –s. 

 

a) Separa as seguintes palabras en sílabas. Subliña a sílaba tónica. Rodea 

cun círculo as palabras graves. Logo, decide se deben ou non levar 

acento gráfico: 

1.- DEBIL: 
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2.- IMPORTANCIA: 

3.- CARACTER: 

4.- PENA: 

5.- PAXARO: 

6.- BAGOA: 

7.- NUMERO: 

8.- AUTOMOBIL: 

9.- TORAX: 

10.- PERIGO: 

11.- PERFECCION: 

12.- RAPIDO: 

13.- ALBUM: 

14.- DIFICIL: 

15.- DENTES: 

16.- PAXINA: 

17.- TRANQUILO: 

18.- AMOR: 

19.- FERNANDEZ: 

20.- CADIZ: 

21.- LINGUA: 

22.- CRATER: 

23.- DOLAR: 

24.- RODRIGUEZ: 

25.- ARROZ: 

26.- CADAVER: 

27.- TEXTIL: 

28.- SLALOM: 

29.- RECEPTOR: 

30.- TEIMA: 

 

b) Escribe 3 palabras graves que teñan que levar acento gráfico: 

 

c) Escribe 3 palabras graves que non teñan que levar acento gráfico: 

 

 

6.- Todas as palabras que terminan en –mente son adverbios e son sempre 

palabras graves. Polo tanto, NON levan acento gráfico, en ningún caso. 
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a) Forma os adverbios a partir dos seguintes adxectivos, engadindo  

–mente, segundo o exemplo: fácil→facilmente. Se os adxectivos deben levar 

acento gráfico, colócallelo: 

1.- COMODO: 

2.- HABITUAL: 

3.- ALEGRE: 

4.- FELIZ: 

5.- MAXICO: 

6.- PERFECTA: 

7.- ULTIMO: 

8.- FUNDAMENTAL: 

9.- PRACTICO: 

10.- COMUN: 

 

b) Elixe TRES dos adverbios e constrúe unha oración con cada un deles: 

1.-  
2.-  
3.-  
 

 7.- As palabras esdrúxulas acentúanse sempre. 

 

a) Divide as seguintes palabras en sílabas. Subliña a sílaba tónica. Identifica as 

palabras esdrúxulas rodeándoas cun círculo e colócalles o acento gráfico: 

1. BRETEMA: 

2. NEBOA: 

3. RIDICULO: 

4. NATALIDADE: 

5. ACUATICO: 

6. CLAUSTROFOBIA: 

7. CAOTICO: 

8. PALPEBRA: 

9. ESDRUXULA: 

10. GRAFICO: 

11. MANIACO: 

12. PROXIMA: 

13. MARABILLOSA: 

14. MUSICA: 

15. MERITO: 
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16. PERIODO: 

17. PARAGRAFO: 

18. HEROE: 

19. ATMOSFERA: 

20. PINTEGA: 

 

b) Escribe TRES palabras esdrúxulas que non aparezan na lista anterior e inventa 

unha soa oración na que inclúas as tres. 

 

 

c) Completa as seguintes oracións tendo en conta que todas as palabras que faltan 

son esdrúxulas: 

1.- O policía de _ _ _ _ _ _ _ púxolle unha multa por non levar casco. 

2.- Cando hai tormenta, primeiro cae o raio, logo vemos o _ _ _ _ _ _ _ _ e despois 

escoitamos o trono. 

3.- O _ _ _ _ _ _ é a articulación situada no brazo que nos permite movelo ou 

dobralo. 

4.- O alumnado que remata maxisterio debe realizar tres meses de_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

nun colexio. 

5.- “Flor” é unha palabra _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, mentres que  “comentar” é unha 

palabra t_ _ _ _ _ _ _ _ e “tar” é a súa sílaba _ _ _ _ _ _ mentres que “co” e “men” 

son sílabas _ _ _ _ _ _. 

6.- Estou lendo unha novela de 256 p _ _ _ _ _ _. 

7.- O  _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ separa o continente europeo do americano, 

mentres que o _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ separa América de Asia. 

8.- Un 10 é a cualificación m _ _ _ _ _ que podemos conseguir nun exame, 

mentres que 0 é a cualificación _ _ _ _ _ _. 

9.- Ao texto que vai entre dous puntos e aparte chamámoslle _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

10.- Se a unha persoa non lle devolviches o diñeiro que che prestou, tes unha  

d _ _ _ _ _ con esa persoa. 

11.- Cando dous territorios limitan un co outro, dise que son territorios  

l _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

12.- O signo ortográfico que se coloca enriba do “ü” para indicar que debe 

pronunciarse (¨) chámase _ _ _ _ _ _ e. 

13.- A cada unha das partes que forman o cu chamámoslle n _ _ _ _ a. 

14.- Un cartel, un letreiro, un título é un r _ _ _ _ _ e tamén os hai luminosos. 

15.- Dise que unha persoa é s _ _ _ _ _ cando sente pracer facendo sufrir ou 

vendo sufrir os demais. 
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16.- Quen ten melancolía é _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, e quen ten tendencia a sentir 

nostalxia, dicimos que é un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

17.- O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ é un instrumento que serve para medir a temperatura e 

o b _ _ _ _ _ _ _ _ é o que mide a presión atmosférica. 

18.- Sabes que unha persoa d _ _ _ _ _ _ _ _ é aquela que confunde as cores (por 

exemplo, o vermello co verde) ou non as percibe? 

 

d) Na pregunta anterior, ademais das palabras coas que completaches as oracións, 

hai algunhas esdrúxulas máis. Márcaas cun círculo. 

 

e) Velaquí tes unha serie de palabras esdrúxulas. Constrúe un breve texto con elas 

ou varias oracións: PATÉTICO, CATEDRÁTICO, MÁGOA, BÁRBARO, PARTÍCULA, 

ÁTOMO, PSIQUIÁTRICO, MÉDICO, FÉTIDO, TÍMIDO. 

 

 


