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1. 3 novas letras: K; Y; W. 

• Usam-se em antropónimos (nomes de pessoas) de 
origem estrangeira: Kant. 

• Unidades monetárias: kwanza, yuan. 

• Símbolos e siglas: km. 

• Designação de desportos e de desportistas: 
windsurfista. 

• Topónimos de origem estrangeira, quando não 
existam formas em português: Washington mas 
Colónia em vez de Köln. 
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2. Minúsculas 

• Nomes de estações do ano. 

• Nomes dos dias e dos meses. 

• Nomes dos pontos cardeais MAS mantém-se a 
maiúscula inicial nas abreviaturas e nas designações 
de regiões. Ex: Vive no Sul. 

• Designações para referir alguém cujo nome se 
desconhece. Ex: sicrano, beltrano. 

• Formas de tratamento mesmo que exprimam 
cortesia. Ex: senhor professor, senhor doutor. 
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3. Maiúsculas e minúsculas (2 grafias)  

• Nos títulos de livros. Guerra e Paz; Guerra e paz; A 
Ilustre Casa de Ramires ou A ilustre casa de Ramires. 

• Nomes de santos. Santo António ou santo António. 

• Nos nomes que designam domínios do saber, cursos 
e disciplinas. Matemática ou matemática. 

• Designações dos logradouros públicos, 
monumentos e edifícios. Avenida da Liberdade ou 
avenida da liberdade; Torre de Belém ou torre de 
Belém. 

 
5 Ana Paula Barrocas 



       4. Consoantes mudas: 

desaparecem as consoantes mudas 
integrantes das sequências: 

• Cc ; cç; ct; pc; pç e pt. 

• No entanto o Acordo Ortográfico admite a 
dupla grafia quando há oscilação na 
pronúncia das sequências consonânticas entre 
a prolação (pronúncia) e o  emudecimento. 
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5. Acentuação 

• Supressão de acentos gráficos: 

• 1. Nas formas verbais com um e tónico 
fechado ligado à terminação em, na 3ª pessoa 
do plural do presente do indicativo ou do 
conjuntivo: 

• creem, descreem, deem, leem, veem 
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5. Acentuação 

• Supressão de acentos gráficos: 

• 2. Nas 2ª e 3ª pessoas do singular e na 3ª 
pessoa do plural dos verbos arguir e 
redarguir:   

    arguis, argui, arguem, redarguis, redargui, 
redarguem. 
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5. Acentuação 

• Supressão de acentos gráficos: 

• 3. outras formas verbais que perdem o acento: 

• Adequar: adeque, adeques; Apaziguar: apazigue; 
apazigues; Averiguar: averigue, averigues; Boiar: 
boio, boias, boia, boiam, boie, boies, boiem; 
Desaguar: desague; Enxaguar: enxague, 
enxagues; Minguar: mingue, mingues. 

• Formas acentuadas dos verbos arguir, delinquir e 
redarguir. 
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5. Acentuação 

• Supressão de acentos gráficos: 

• 4. Nas palavras graves com ditongo oi: 

• Asteroide, boia, espermatozoide, heroico, 
jiboia, paleozoico. 

• Nota: comboio e dezoito já não se 
acentuavam. 
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5. Acentuação 

• Supressão de acentos gráficos: 

• 5. Do acento grave em palavras homógrafas: 

• Para (3ª pessoa do singular do presente do indicativo 
e 2ª pessoa do singular do imperativo do verbo parar. 

• Pelo (3ª pessoa do singular do presente do indicativo 
e 2ª pessoa do singular do imperativo do verbo pelar.  

• Pelo (1ª pessoa do singular do presente do indicativo do 
verbo pelar) e  
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5. Acentuação 

• Supressão de acentos gráficos: 

• 5. (cont.)Pelo (substantivo ou contração da 
preposição por com o artigo; 

• Coa (coar) e Coa (topónimo) 

• Pero (nome de fruto) e Pero (Nome próprio em 
Português antigo, Pero Vaz de Caminha) 

• Pera (Nome de fruto) e Pera (preposição arcaica) 

• Polo (Nome de jogo) e Polo (contração da preposição 
arcaica com artigo) 
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5. Acentuação 

• Supressão de acentos gráficos: 

• MAS: paramos e parámos; pode e pôde; pôr e 
por; demos e dêmos. 
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5. Acentuação 

• Dupla acentuação: 1 

 

 

português europeu: 
 
Acentuar a terminação da 1ª 
pessoa do plural do pretérito 
perfeito do indicativo dos verbos 
regulares da 1ª conjugação para 
a distinguir da  1ª pessoa do 
plural do presente do indicativo: 
Andámos, passeámos, cantámos 
, lavámos. 
 

português  do 
Brasil 
 
Não se acentua: 
 
Andamos, 
passeamos, 
cantamos , 
lavamos 
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5. Acentuação 

• Dupla acentuação: 2 

 

 

português europeu: 
 
Acentuar a terminação da 1ª 
pessoa do plural do presente do 
conjuntivo do verbo dar para a 
distinguir da  1ª pessoa do 
plural do pretérito perfeito do 
indicativo: 
dêmos 
 

português  do Brasil 
 
Não se acentua: 
 
demos 
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5. Acentuação 

• Dupla acentuação: 3 

• Palavras esdrúxulas  com e ou o tónicos seguidos das 
consoantes nasais m ou n com as quais não formam 
sílaba: 

 

 

 

 

 

 

português europeu: 
 
Académico 
António 
Polémico 
Oxigénio 
Fenómeno 
sinfónico 
 

português  do 
Brasil 
 
Acadêmico 
Antônio 
Polêmico 
Oxigênio 
Fenômeno 
sinfônico 
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5. Acentuação 

• Dupla acentuação: 4 

• Palavras graves  com e ou o tónicos seguidos das 
consoantes nasais m ou n com as quais não formam 
sílaba: 

 

 

 

 

 

 

português europeu: 
 
Fémur; sénior; abdómen; 
ónus 
 

português  do Brasil 
 
Fêmur; sênior; abdômen; 
ônus 
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5. Acentuação 

• Dupla acentuação: 5 

• Vogal e final em palavras agudas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

português europeu: 
 
Bebé; puré 
 

português  do Brasil 
 
Bebê; puré 
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6. Hifenização 
 A) Supressão 

• Supressão do hífen - regra geral: os prefixos e 
falsos prefixos aglutinam-se com o elemento 
seguinte. 

• 1. Prefixo ou falso prefixo terminado em vogal 
e elemento seguinte começado por r ou s que 
são consoantes que duplicam: 

 Ex: Antirreligioso, autosserviço, contrarrelógio… 
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6. Hifenização 
 A) Supressão 

• 2. Prefixo ou falso prefixo terminado em vogal 
e elemento seguinte começado por vogal 
diferente: Agroindustrial, antiaéreo, autoestrada.. 

• 3. Ligação dos advérbios não e quase com a 
palavra que se lhes segue: não fumador; não 
alinhado; quase dito. 

• 4. Ligação da preposição de a formas 
monossilábicas do presente do indicativo do 
verbo haver: hei de; hás de; hão de 
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6. Hifenização  
A) Supressão 

• 5. Locuções,  salvo nos casos que, no Acordo, 
se consideram consagrados pelo uso: 

     Cão de guarda; fim de semana; cor de laranja, à 
vontade (locução adverbial) 

• Mas (consagrados pelo uso): 

    Água-de-colónia, arco-da-velha, cor-de-rosa, mais-
que-perfeito, pé-de-meia, ao deus-dará, à queima-

roupa. 
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6. Hifenização  
B) Manutenção 

• Os prefixos e falsos prefixos ab-,ad-,aero-
,ante-,anti-, arqui-, auto-, bio-, circum-,co-, 
contra-, eletro-, entre-, extra-, geo-, hidro-, 
híper-, infra-,inter-, intra-, macro-, máxi-, 
mega-, mini-, neo-, para-, pluri-, proto-, 
pseudo-, re-, retro-, semi-, sob-, sobre-, sub-, 
super-, supra-, tele-, ultra-, etc 

  aglutinam-se com o elemento seguinte, exceto: 
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6. Hifenização  
B) Manutenção 

• 1. Quando o prefixo (ou falso prefixo) termina 
por vogal (ou consoante) e o elemento 
seguinte começa pela mesma vogal (ou 
consoante)  

• Anti-ibérico, contra-almirante, micro-ondas, 
semi-interno, sobre-exposição, sub-base, 
hiper-requintado, inter-resistente, super-
relacionado. 
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6. Hifenização  
B) Manutenção 

• Todavia co e re não obedecem a esta regra: 
coobrigação, coocupante, coopositor, 
reembolsar, reenviar, reencaminhar. 
 

• 2. Quando o elemento seguinte começa por h: 
anti-higiénico, co-herdeiro, infra-humano. 

• 3. Quando o elemento seguinte é um nome 
próprio, uma palavra em língua estrangeira ou 
uma sigla: anti-Obama; anti-apartheid; super-
CR7. 
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6. Hifenização  
B) Manutenção 

• No caso de circum- e pan-, também quando o 
elemento seguinte começa por vogal , m ou n.  
Circum-escolar, circum-murado, circum-
navegação. 

• Nos casos de ab-, ad- e sub-  também quando 
o elemento seguinte começa por r ou b.       
ab-rogar, ad-rogação, sub-reptício, sub-
bibliotecário. 
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6. Hifenização  
B) Manutenção 

• 4. Exigem sempre hífen os compostos com 
além-, aquém-, recém-, sem-, ex-, vice-, pós-, 
pré-, e pró-. Ex: além-mar, aquém-Pirinéus, 
recém-casado, sem-cerimónia, ex-diretor, ex-
advogado, vice-rei, vice-almirante, pós-
graduação, pré-escolar, pró-europeu. 
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6. Hifenização  
B) Manutenção 

• 5. Também exigem hífen os compostos com os 
advérbios bem- e mal-, quando a palavra 
seguinte começa por vogal ou h; em alguns 
casos, igualmente quando a palavra que se 
segue a bem começa por consoante; noutros 
ainda, bem aglutina-se com o termo seguinte: 
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6. Hifenização  
B) Manutenção 

• 5. (cont.)Regra mais geral: bem-estar, bem-
humorado, mal-acabado, mal-entendido, mal-
estar, mal-humorado 

• Mas: bem-dizer, bem-falante, bem-criado, 
bem-visto,  

• Aglutinação de bem- com o termo seguinte: 
benfazejo, benfeito, benfeitor, benquerença, 
etc. e malcriado, malgrado, malmequer, 
malvisto, etc. 
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6. Hifenização  
B) Manutenção 

• Usa-se igualmente hífen: 

• 6. a ligar palavras sintagmáticas (a nível 
morfológico e sintático) e semanticamente 
diferente, sem elemento de ligação: azul-
escuro, guarda-noturno, norte-americano, 
arco-íris, decreto-lei, tenente-coronel, primeiro 
ministro, segunda-feira, social democrata, 
extrema-direita. 
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6. Hifenização  
B) Manutenção 

• Usa-se igualmente hífen: 

• 7. a ligar palavras que designam espécies das 
áreas botânica e zoológica: abóbora-menina, 
couve-flor, feijão-verde, ervilha-de-cheiro, 
bem-me-quer, cobra-capelo, formiga-branca 

• 8. nos topónimos com Grã, Grão ou cujos 
elementos estejam ligados por artigos: Grã-
Bretanha, Grão-Ducado, Trás-os-Montes, 
Entre-os-Rios. 
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