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Acento gráfico
Vimos, na semana passada, os três tipos de acento: tônico,
gráfico e diferencial. Pois bem. No texto de hoje, vamos falar
especificamente sobre acento gráfico: aquele que ocorre apenas
em algumas palavras, e ele recai sempre na sílaba tônica: a
pronunciada com maior intensidade.
Antes de mostrarmos as regras de acentuação das oxítonas, é
bom registrar que as palavras, quanto ao acento tônico, possuem
apenas três classificações, que ocorrem apenas para as sílabas finais:
1ª oxítonas: sílaba tônica na última sílaba
Exemplos: caju, café, sofá, capim, Aracaju, inconstitucional
Observação: Só podemos classificar uma palavra como oxítona se
ela possuir mais de uma sílaba. Em se tratando de uma sílaba só, a
classificação é monossílabo, que possui duas classificações:
Monossílabo átono (pronunciado com pouca intensidade): o, lhe,
e, se, a
Monossílabo tônico (pronunciado com maior intensidade): lá, pá,
tu, lã, mim

2ª paroxítonas: sílaba tônica na penúltima sílaba
Exemplos: sapato, revólver, rato, útil, inflamável
3ª proparoxítonas: sílaba tônica na antepenúltima sílaba
Exemplos: êxodo, lâmpada, equívoco, penúltimo, útero
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Oxítonas acentuadas
Na maioria dos casos, o critério para se acentuar uma determinada
palavra está na sua terminação. Assim podemos acentuar sem medo
todas as oxítonas terminadas em a(s), e(s), o(s), em(ens).
Exemplos: sofá, crachás, rapé, ipês, cipó, jilós, alguém, armazéns
Observação
É muito comum encontrarmos por aí oxítonas terminadas em
"u" e "i" acentuadas, sem que, antes dessas vogais, exista outra,
formando assim um hiato. Esse equívoco talvez seja explicado em
palavras como ba-ú, ja-ú, aça-í, Itabera-í.
Não podemos acentuar tatu, angu, caqui, tupi e outras com
com a mesma terminação, pois, antes das vogais negritadas em tais
palavras, não há vogal, como nas palavras exemplificadas no
parágrafo anterior. Não havendo vogal, não há como ocorrer um
hiato.
Por hoje é só...
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