Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa
O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa foi criado para uniformizar a grafia das palavras
entre os países lusófonos.
Em circulação desde 2009, e respeitando o período de transição e adaptação às novas regras, o
acordo entrará em vigor em janeiro de 2016, quando as antigas regras, hoje coexistentes com as
novas, já não serão mais aceitas.
Veja a seguir as principais mudanças que impactam no nosso dia a dia. Em caso de dúvidas, sugerimos
consultar o VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa), disponível em formato impresso e
online, no site da ABL.
Clique aqui para consultar o VOLP.

Acento diferencial
O acento diferencial, usado para distinguir duas palavras iguais com significados diferentes, deixa de
existir:
Para (verbo), que se diferencia da preposição para.
Pelo (substantivo), que se diferencia da preposição pelo.
A nova regra não se aplica em:
Pôde (verbo poder no passado), que mantém o acento para se distinguir de pode (verbo poder no
presente).
Pôr (verbo), que mantém o acento para se diferenciar da preposição por.

Trema
O trema deixa de existir em todas as palavras da língua
portuguesa, com exceção de nomes próprios estrangeiros e
suas derivações, como em Müller e mülleriano.

Antes

Agora

Ambigüidade

Ambiguidade

Freqüentar

Frequentar

Conseqüência

Consequência

Alfabeto
K, W e Y foram oficialmente incluídos no alfabeto brasileiro, que passou a ter 26 letras no total.

I e U tônicos
A vogal U deixa de ser acentuada nas sílabas que, qui, gue e gui
de verbos como: apaziguar, averiguar e obliquar.
Também perdem os acentos as palavras paroxítonas que têm a
vogal I ou U tônica precedida por ditongo, como a palavra
feiura.

Antes

Agora

Apazigúe

Apazigue

Averigúe

Averigue

Feiúra

Feiura

Cheiínho

Cheiinho

Hífen
com hífen

sem hífen

Letra inicial do segundo termo
Prefixos

Vogal igual à
final do
prefixo

Vogal

h

r

s

b

m

n

outras

Exemplos

aero, agro, alvi,
ante, anti, arqui,
auto

anti-inflamatório,
antissocial, arqui-inimigo,
autoestima, autorretrato

contra, des1, eletro

contrarregra, contraataque, eletro-hemóstase

entre, extra, foto,
geo

extrasseco, entre-eixo,
fotoativação

hidro, in1, infra, intra

infraestrutura, intraabdominal, hidroátomo

macro, maxi, mega,
micro

maxidesvalorização, megaamiga, micro-organismo,
microssistema

mini, moto, multi

minissaia, motosserra,
multirracial

nano, neo, pluri, poli
proto, pseudo, retro
semi, sobre, socio
supra, tele, tri, ultra
vaso, video

nanolitro, neonatal, neohelenismo, pluricelular
proto-história,
pseudociência, retrooclusão
semiárido, semi-integral,
semirrígido, sobre-humano,
sobressaia, socioeconômico
suprassumo, ultraapressado, ultrainterino,
ultrassom
vasodilatador, videoaula

com hífen

sem hífen

Letra inicial do segundo termo
Prefixos

Vogal igual à
final do
prefixo

Vogal

h

r

s

b

m

n

outras

Exemplos

circum, pan

circum-navegar, panislâmico

ciber, hiper, inter,
super

cibercafé, ciberespaço,
interdisciplinar, superhomem, superamigo

sob, sub

subalugar, sub-reitor

mal2

malsucedido, malhumorado, malnascido
coautor, cooperar,
corresponsável,
reavaliar, reescrever
além-mar, bemeducado, pré-natal,
pró-reitor, recémnascido, sem-terra,
vice-campeão

co, re
além, aquém, bem2,
ex, pós3, pré3, pró3,
recém, sem, vice
1

não se usa hífen quando o segundo termo perde o h original: desumano, inábil

2

usa-se hífen quando for formado com a outra palavra um adjetivo ou substantivo

3

exceções: preaquecer, predeterminar, preestabelecer, preexistir; quando a pronúncia for fechada (pos, pre, pro) também não se
usa hífen: preencher, posposto
Atenção: Quando o prefixo termina em vogal e o segundo termo começa com r ou s, essas consoantes são duplicadas e não há uso do hífen.
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