
REFORMA ORTOGRÁFICA 

Novas regras de acentuação gráfica e 
de uso do hífen 

Prof. Bahige Fadel - 24/10/2012



ACENTUAÇÃO GRÁFICA 

• Desaparece o trema no fonema u, nos grupos 
gue, gui, que qui: 

Exemplo: frequência, tranquilo, aguei... 
Observação: Permanece o trema em palavras 

estrangeiras. 
 Exemplo: Müller 
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ACENTUAÇÃO GRÁFICA 

• Some o acento dos ditongos abertos éi e ói 
das palavras paroxítonas (as que têm a 
penúltima sílaba mais forte): 

Exemplo: paranoico, plateia... 
Observação: Se a palavra for oxítona, o acento 

permanecerá: 
Exemplo: herói, pastéis... 
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ACENTUAÇÃO GRÁFICA 

• Some o acento no i e no u fortes depois de 
ditongos (junção de duas vogais), em palavras 
paroxítonas. 

Exemplo: feiura, bocaiuva... 
Observação: Se o i e o u estiverem na última 

sílaba, o acento permanecerá: 
Exemplo: Piauí, tuiuiú... 
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ACENTUAÇÃO GRÁFICA 
• Some o acento circunflexo das palavras terminadas em êem e ôo 

(ou ôos).  
Exemplo: leem, abençoo, voos... 
• Some o acento diferencial . 
Exemplo: 
Ele não para para pensar. 
Ela se pela de medo 
Observação: Permanece o acento no verbo PÔR, para diferenciar da 

preposição POR, e no pretérito perfeito do verbo poder, 3ª pessoa 
do singular – ele pôde – para diferenciar do presente do indicativo – 
ele pode. 

O acento na palavra FÔRMA para diferenciar de FORMA é optativo. 
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ACENTUAÇÃO GRÁFICA 

• Some o acento agudo no u forte nos grupos 
gue, gui, que, qui, de verbos como averiguar, 
apaziguar, arguir, redarguir, enxaguar . 

• Exemplo: 
O professor argui o aluno. 
Quero que você averigue tudo. 
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USO DO HÍFEN 
• Com os prefixos agro, ante, anti, arqui, auto, contra, extra, infra, intra, 

macro, mega, micro, maxi, mini, semi, sobre, supra, tele, ultra... 
1- Usa-se o hífen, quando a palavra seguinte começa com h ou com vogal 

igual à última do prefixo: auto-hipnose, auto-observação, anti-herói, anti-
imperalista, micro-ondas, mini-hotel 

2- Não se usa o hífen nos demais casos: autorretrato, autossustentável, 
autoanálise, autocontrole, antirracista, antissocial, antivírus, 
minidicionário, minissaia, minirreforma, ultrassom 

Observação: Se a palavra seguinte começar por s ou r, dobra-se a consoante.  
Atenção! Os prefixos co, pro, pre, re se juntam ao segundo elemento, ainda 

que este inicie pelas vogais o ou e: coocupar, coorganizar, coautor, 
coirmão, cooperar, preenchimento, preexistir, preestabelecer, 
proeminente, propor, reeducação, reeleição, reescrita. 
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USO DO HÍFEN 

• Com os prefixos hiper, inter e super: 
1- Usa-se o hífen quando a palavra seguinte 

começa com h ou com r: super-homem, inter-
regional 

2- Não se usa o hífen em todos os demais casos: 
hiperinflação, supersônico... 
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USO DO HÍFEN 

• Com o prefixo SUB: 
1- Usa-se o hífen quando a palavra seguinte 

começa com b, h ou r: sub-base, sub-reino, 
sub-humano 

2- Não se usa o hífen em todos os demais casos: 
subsecretário, subeditor 
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USO DO HÍFEN 

• Com os prefixos PAN e CIRCUM: 
1- Usa-se o hífen quando a palavra seguinte 

começa com h, m, n ou vogais: pan-americano, 
circum-hospitalar 

2- Não se usa o hífen nos demais casos: pansexual, 
circuncisão 

• Com os prefixos VICE, EX, SEM, ALÉM, RECÉM, 
PÓS, PRÉ, PRÓ sempre se usa o hífen: vice-rei, 
vice-presidente, ex-diretor, pré-vestibular, além-
túmulo, pró-europeu... 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
• 1- O grupo “bem-fazer” passa a ser grafado “benfazer”. 
Exemplo: benfeito, benfeitor, benfazejo, benfeitoria 
Atenção! O verbo “bem-querer” passa a conviver com 

“benquerer”. 
Exemplo: bem-querença e benquerença  
Mas “benquisto” continua sem alteração. 
2- Usa-se hífen com os prefixos pré, pós, pró (tônicos e 

acentuados com autonomia).  
Exemplo: pré-escolar, pré-nupcial, pós-graduação, 

pós-tônico 
Se os prefixos não forem autônomos, não haverá hífen: 

predeterminado, pressupor, pospor, propor. 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
• As grafias consagradas serão mantidas: reidratar, 

desumano, inábil, reabituar, reabilitar, reaver. 
• O prefixo CO aglutina-se em geral com o segundo 

elemento, mesmo quando este se inicia por O: cooptar, 
cooperar, coobrigação... 

• Não se deve usar hífen em certas palavras que perderam a 
noção de composição. 

• Exemplo: girassol, paraquedismo... 
• Para clareza gráfica, quando uma palavra que tenha hífen 

em seu interior tiver o hífen no final de uma linha, a linha 
seguinte deverá iniciar-se pelo hífen. 

• Exemplo:  O diretor recebeu os ex- 
                        -alunos. 
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