
REFORMA ORTOGRÁTICAREFORMA ORTOGRÁTICA

Você sabia??????



O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA

As novas regras ortográficas já estão valendo 

desde o dia 1º de janeiro de 2009, e de acordo desde o dia 1º de janeiro de 2009, e de acordo 

com o decreto assinado, haverá um período de 

transição até 2012 em que serão válidas as 

duas formas de escrever: a antiga e a nova.



NOVAS REGRAS

• O alfabeto passa a ter 26 letras, com a inclusão de 

"k", "y" e "w“, essa letra permanece restrita a 

palavras de origem estrangeira e seus derivados, 

como "kafka" e "kafkiano". 



PAROXÍTONASPAROXÍTONASPAROXÍTONASPAROXÍTONAS

• Palavras com maio 
inflexão de voz na 
penúltima sílaba.

• Não se usa mais o 
acento dos ditongos 
abertos éi e ói das 
palavras paroxítonas 
(palavras que têm 
acentotônico na 
penúltima sílaba).

Atenção: essa regra é válida somente

para palavras paroxítonas. Assim, continuam a 

ser acentuadas as palavras oxítonas terminadas 

em éis, éu, éus, ói, óis. Exemplos: papéis, 
herói, heróis, troféu, troféus.



• Não se usa mais o 

acento no i e no u 
tônicos quando vierem 

depois de um ditongo.

PAROXÍTONASPAROXÍTONASPAROXÍTONASPAROXÍTONASPAROXÍTONASPAROXÍTONASPAROXÍTONASPAROXÍTONAS



Não se usa mais o acentos das palavras 

terminadas em êem e ôo(s).



Não se usa mais o acento 
que diferenciava os pares 
pára/para, péla(s)/pela(s), 
pêlo(s)/pelo(s), 
pólo(s)/polo(s) e 
pêra/pera.pêra/pera.



¨̈ TREMATREMA
O trema, que já foi suprimido 

na escrita dos portugueses, 

desaparece de vez também 

no Brasil. Palavras como 

"lingüiça" e "tranqüilo" 

passarão a ser grafadas sem 

Não se usa mais o trema 

(¨), sinal colocado sobre 

a letra u para indicar 
que ela deve ser pronunciada

nos grupos gue, gui, passarão a ser grafadas sem 

o sinal gráfico sobre a letra 

"u". 

nos grupos gue, gui, 
que, qui.



USO DO HÍFENUSO DO HÍFEN

Com prefi xos, usa-se 

sempre o hífen diante 

de palavra iniciada por 

h.h.

Exemplos:



USO DO HÍFENUSO DO HÍFEN

Não se usa o hífen 

quando o prefixo 

termina em vogal 

diferente da vogal 

com que se inicia o com que se inicia o 

segundo elemento. 

Exemplos:



USO DO HÍFENUSO DO HÍFEN

Não se usa o hífen 
quando o prefixo 

termina em vogal e o 
segundo elemento 

começa por consoante começa por consoante 
diferente de r ou s. 

Exemplos:



USO DO HÍFENUSO DO HÍFEN

Não se usa o hífen 

quando o prefixo 

termina em vogal e o 

segundo elemento segundo elemento 

começa por r ou s. 
Nesse caso, 

duplicam-se essas 

letras. Exemplos:



USO DO HÍFENUSO DO HÍFEN

Quando o prefixo 

termina por vogal, 

usa-se o hífen se o 

segundo elemento segundo elemento 

começar pela 

mesma vogal. 

Exemplos:



USO DO HÍFENUSO DO HÍFEN

Quando o prefixo 

termina por 

consoante, não se 

usa o hífen se o usa o hífen se o 

segundo elemento 

começar por 

vogal. Exemplos:



USO DO HÍFENUSO DO HÍFEN

Quando o prefixo termina 

por consoante, usa-se o 

hífen se o segundo 

elemento começar pela 

mesma consoante. mesma consoante. 

Exemplos:



USO DO HÍFENUSO DO HÍFEN

Com os prefixos 

ex, sem, além, 

aquém, recém, aquém, recém, 

pós, pré, pró, 

usa-se sempre o 

hífen. Exemplos:



ATENÇÃOATENÇÃO
Deve-se usar o hífen 

com os sufixos de 

origem tupi-

guarani: açu, guaçu

Deve-se usar o hífen para 
ligar duas ou mais 
palavras que 
ocasionalmente se 
combinam, formando guarani: açu, guaçu

e mirim. Exemplos: 

amorégu-açu, 

anajá-mirim, capim-

açu.

combinam, formando 
não propriamente 
vocábulos, mas 
encadeamentos 
vocabulares. Exemplos: 
ponte Rio-Niterói, eixo 
Rio-São Paulo.



USO DO HÍFENUSO DO HÍFEN

Não se deve usar o 

hífen em certas 

palavras que 

perderam a noção perderam a noção 

de composição. 

Exemplos:



USO DO HÍFENUSO DO HÍFEN

Para clareza gráfica, se 

no final da linha a 

partição de uma 

palavra ou palavra ou 

combinação de 

palavras coincidir 

com o hífen, ele 

deve ser repetido na 

linha seguinte. 

Exemplos:



Essa apresentação tem o intuito  de apresentar as principais mudanças no 

Acordo da Língua Portuguesa e não foi esgotado aqui o assunto. 

Segue alguns endereços para você estudar mais:

1. http://blogdofavre.ig.com.br/2008/09/nova-ortografia-da-lingua-

portuguesa/portuguesa/

2. http://educacao.uol.com.br/dicas-portugues/ult2781u869.jhtm

3. http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL935994-5604,00-

COMECAM+A+VALER+AS+NOVAS+REGRAS+ORTOGRAFICAS.html

4. http://noticias.universia.com.br/destaque/especial/2011/12/02/894998/a

prenda-vez-novo-acordo-ortografico.html

5. http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
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