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Acento tônico / acento gráfico /
acento diferencial
Há quem confunda acento tônico com acento gráfico. Este
ocorre apenas em algumas palavras, e os acentos que marcam isso
são o agudo (cipó) e circunflexo (êxtase). Já o tônico acontece em
todas as palavras. A função do acento tônico é marcar na palavra a
sílada proferida com mais intensidade. As demais sílabas são
classificadas como átonas.
Exemplos:
cavalo (acento tônico)

êxodo (acento gráfico)

Em relação ao acento grave, sua utilização se dá para registrar
a ocorrência de crase, e ele, ao contrário do agudo e do
circunflexo, não acontece obrigatoriamente na sílaba tônica da
palavra. Crase vem do grego (krasis) e significa junção, fusão de
duas vogais iguais numa só. Na frase "Vamos à praia", ocorre a
fusão da preposição "a" mais o artigo definido "a": Vamos à (a +
a) praia.
Acento diferencial
Há determinadas palavras em nossa língua que só podem ser
identificadas morfologicamente quando estão em um contexto frasal.
Exemplo disso podemos encontrar em rio. Tal palavra, isoladamente,
tanto poder ser substantivo como verbo. Já numa frase, podemos
reconhecê-la morfologicamente: O rio (substantivo) morreu
asfixiado de esgoto./Agora eu rio (verbo-rir: 1ª pessoa do
singular do presente do indicativo) de suas piadas.
Isso, entretanto, não acontece com outras palavras que
possuem a mesma grafia. Nesse caso, a distinção entre elas se dá
com o acento diferencial. E isoladamente elas podem ser
identificadas. A palavra "pôr" é verbo, já por é preposição.
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1- ás = carta de baralho, piloto de avião
O ás é a carta mais valiosa no pôquer.
às = fusão da preposição a com o artigo a: crase. Obedeço às
regras.
as = artigo, pronome oblíquo átono ou pronome demonstrativo.
As garotas aprovadas estão aqui. Chame-as.
2- pára = verbo parar
Ele não pára de chorar.
para = preposição.
Estude para seu próprio bem.
3- pela(s)/pelo(s) = preposição
Ele fugiu pela porta direita. Foi embora pelos mesmos caminhos.
pélo = verbo pelar.
Eu pélo, tu pélas, ele péla.
pêlo= cabelo, penugem.
Arrancou-lhe os pêlos do braço.
4- pode = 3ª pessoa do singular do presente do indicativo do
verbo poder.
Hoje ele pode.
pôde = terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do
indicativo do verbo poder.
Ontem ele pôde.
5- pôr = verbo (sinônimo de colocar)
Menino, se você pôr aí o pacote, ele cairá.
Por = preposição
Ela ficou rancorosa por muito pouco.
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