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HISTÓRICO

• O Novo Acordo Ortográfico visa simplificar as regras

ortográficas da Língua Portuguesa e aumentar o prestígio

social da língua no cenário internacional

• 2009: vigência ainda não obrigatória

• 2010 a 2012: adaptação completa dos livros didáticos às

novas regras

• A partir de 2013: teria vigência obrigatória em todo o 

território nacional

• 2016: uso obrigatório



ALFABETO

Na prática, as letras k, w e y são usadas em várias situações, como na escrita de símbolos

de unidades de medida (Ex.: km, kg) e de palavras e nomes estrangeiros (Ex.: show,William).

TREMA

Não usamos mais o trema nas palavras em português.

Ex: cinquenta, frequente, quinquênio, sequência, tranquilo, aguentar, consequência,

frequência, arguição, tranquilo, linguiça.

Exceto em nomes próprios estrangeiros ou derivados, como Müller, Hübner etc.



ACENTUAÇÃO GRÁFICA

Atenção!

As palavras oxítonas terminadas com ditongo aberto éi, ói e éu continuam sendo acentuadas

• Herói , céu, dói, rói, troféus, pastéis, chapéus.

Antes do novo acordo todas as palavras com ditongos abertos éi, ói e éu eram acentuados. Com o

novo acordo perdem o acento os ditongos abertos éi e ói das palavras paroxítonas (palavras que têm

acento tônico na penúltima sílaba)

• Assembleia; ideia; joia; colmeia; estreia; plateia, heroico, jiboia, paranoico, epopeia, esferoide boia, apoio,

apoia (verbo apoiar).



ACENTUAÇÃO GRÁFICA

* Regra do I e U: Recebem acento agudo sempre que formam hiato com a vogal anterior e

ficam sozinhos na sílaba ou com “S”.

Ex: sa-í-da; fa-ís-ca; ca-ís-te; ra-í-zes; gra-já-ú; pre-ju í-zo

* Perdem o acento o “I” e o “U” tônico das palavras paroxítonas que formam hiato com

ditongo anterior.

Ex: Fei-ú-ra - feiura,; Bai-ú-ca - baiuca; Bo-cai ú-va - Bocaiuva

Perdem o acento as palavras terminadas em êe e ôo(s).

• Abençoo; enjoo; voo; magoo; perdoo

• Creem; deem; doo; leem; veem



ACENTO DIFERENCIAL

2. Nas formas verbais, a finalidade é determinar se a 3ª pessoa do verbo está no

singular ou plural.

• Verbos “ter” e “vir” e seus derivados: conter, manter, intervir, deter, sobrevir, reter, etc.

Ele tem Eles têm Ele vem Eles vêm

Ele mantém Eles mantêm Ele convém Eles convêm

• Nas formas verbais Crer, Ler, Dar e Ver

Ele crê Eles creem Ele dê Eles deem

Ele lê Eles leem Ele vê Eles veem



ACENTO DIFERENCIAL

Verbo poder – mantém o acento: o

acento diferencial permanece nas palavras:

pôde (passado), pode (presente)

pôr (verbo), por (preposição)

Verbo Parar – não mais acentua

Para (verbo) de para (preposição)

“Esse carro velho para em toda esquina”.

“Estarei voltando para casa daqui a uma hora”.

Não é preciso usar o acento diferencial para

distinguir:

• Pela, pelo (verbo pelar)

• Pela, pelo (preposição + artigo)

• Pelo (substantivo)

• Polo (substantivo)

• Pera (fruta)

• Obs: * É facultativo o uso do acento circunflexo

para diferenciar as palavras: forma ou fôrma

Ex.: Qual é a forma da fôrma do bolo?



HÍFEN

1. Usar o hífen quando o segundo elemento começar por H ou vogal igual

Por H

ante-histórico auto-hipnose

ultra-hiperbólico circum-hospitalar

anti-higiênico sub-humano

sobre-humano   semi-hospitalar

anti-horário proto-histórico 

super-homem hiper-hidratação

co-herdeiro anti-herói

infra-hepático    inter-humano 

Por vogal igual 

anti-inflamatório     

auto-observação sobre-erguer 

arqui-inimigo  

anti-imperialismo     micro-ondas 

infra-assinado  

micro-ônibus 



HÍFEN

Diferente de H e vogal igual: tudo junto

intracraniano intramuscular intranet intravenoso        antebraço          antecontrato

antecâmara         antepenúltimo    anteprojeto anteontem       antevéspera    antialérgico   

antidepressivo antigripal            antioxidante antivírus  arquipélago         sobreaviso 

neoirlandes neoacadêmico neoliberal       protocolar      pseudoartista antiabortivo 

antemão              antiofídico  protozoário    protoevangelho



CORREÇÃO

intramuscular intranet intravenoso        antebraço          antepenúltimo   anteontem 

antialérgico   antidepressivo antigripal            antioxidante antivírus  arquipélago         

sobreaviso    neoliberal      protocolar     antemão      antiofídico  

anti-herói anti-higiênico anti-inflamatório micro-ondas arqui-inimigo



HÍFEN

Não se usa hífen em formações com prefixos DES , IN

des-humano – desumano; in-hábil – inábil ;

des-harmonia – desarmonia; In-humano – inumano

des-umidificar – desumidificar in-apto - inapto

Não se usa o hífen com o prefixo CO, RE , PRE, ainda que o segundo elemento comece por

vogal

coocupante  cooptar  coobrigação cooperar  coordenação  cooperativa

reelaborar  reedição refazer  relembrar

preestabelecer  preexistir  prever



HÍFEN

Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da que inicia o segundo

elemento.

autoescola contraindicação      extraoficial      infraestrutura        intraocular       intrauterino  

semiárido      semialfabetizado       semiúmido     

Usa-se o hífen com os prefixos SUB, quando o segundo elemento iniciar com H, B, R e vogal

sub-região sub-raça sub-radical sub-humano



HÍFEN

Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com as

letras r ou s, que serão duplicadas.

autorretrato autossuficiente sobrerrenal sobressalto

infrassom infrarrenal minissaia pseudorrainha pseudossábio

anterrepública ultrassensível sobrerroda contrarregra semirreta

arquirrival ultrassom suprarrenal intrarracial neorromântico

extrarregimento sobressaia semisselvagem pseudorrepresentação antessala

arquirrival neossocialista antissocial antirracista cosseno



HÍFEN

Mantém-se o hífen quando os prefixos hiper, inter e super se ligam a elementos iniciados por

r e h

hiper-requisitado hiper-realismo hiper-reativo super-resistente super-reativo

inter-regional          inter-relacionar inter-resistente inter-racional

super-realista hiper-hidratação hiper-humano          inter-helênico         inter-humano 

Diferente de R : tudo junto

superexigente  superinteressante    supermercado hiperativo hiperglicemia

hipermercado    hiperinflação         hipermiopia         hiperprodução   

hipersensibilidade   hipertiroidismo hipertrofia hipertensão 



minissaia ultrassom inter-resistente inter-racinal semirreta

super-realista  suprarrenal hiper-requisitado

neorromântico antissocial antirracista hipertensão

hiperglicemia superexigente

infraestrutura extraoficial autoescola

CORREÇÃO



Usa-se o hífen com os prefixos CIRCUM, PAN quando o segundo elemento começar por H, M,

N ou vogal: circum-navegação circum-escolar pan-americano pan-africano circum-

hospitalar

HÍFEN

CONTINUAMOS A USAR O HÍFEN

Depois dos prefixos “ex-, vice- pós-, pré- e pró - além, aquém, recém e sem:

ex-diretor ex-hospedeira vice-presidente pós-tônico pré-escolar

pré-natal pró-labore pró-africano pró-europeu pós-graduação

além-atlântico recém-nascido sem-cerimônia recém-casado sem-vergonha




