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  Ortografia 
Em sua modalidade falada, a língua portuguesa abrange enorme gama de variações, apresentando 

grande diversidade na realização dos fonemas pelos falantes. Na escrita, no entanto, a língua traz um 
conjunto de regras fixas para a grafia das palavras, que deve ser seguido por todos os usuários. Trata-se 
da norma ou convenção ortográfica.

Desde janeiro de 2009, está em vigor um acordo internacional que unificou a ortografia da língua 
portuguesa entre os países lusófonos. Diferentemente do que se pode pensar, a mudança ortográfica não 
implica nenhuma alteração na língua falada – a maneira de pronunciar as palavras continua compor-
tando as variações resultantes dos diferentes perfis dos falantes, seja em função de critérios geográficos, 
sociais ou situacionais.

Acentuação gráfica 
Em todas as palavras da língua com mais de uma sílaba, é possível reconhecer uma sílaba na qual se 

coloca maior ênfase no momento da fala. Chama-se essa sílaba de tônica e as demais, que são pronun-
ciadas com menos ênfase, de átonas.

Dependendo da posição ocupada pela sílaba tônica em uma palavra, esta é classificada como oxíto-
na (a sílaba tônica é a última), paroxítona (a sílaba tônica é a penúltima) ou proparoxítona (a sílaba 
tônica é a antepenúltima).

Regras gerais de acentuação gráfica 

Classificação Quando acentuar Exemplo

Proparoxítonas (antepenúltima sílaba 
tônica) Sempre líquido, cólica, círculo, 

gasômetro

Oxítonas (última sílaba tônica)
Quando terminadas em a, e e o (seguidos ou não de s) pavê, jiló, guaraná, picolés

Quando terminadas em em e ens (palavras de duas ou 
mais sílabas) neném, parabéns

Paroxítonas (penúltima sílaba tônica)

Quando terminadas em ã, ão, i e ditongo crescente 
(seguidos ou não de s) ímã, órfão, táxis, secretária

Quando terminadas em um, uns, us, l, n, r, x e ps fórum, álbuns, vírus, níquel, 
líquen, néctar, tórax, bíceps 

Monossílabas tônicas (apenas uma 
sílaba) Quando terminadas em a, e e o (seguidos ou não de s) dá e dê (do verbo dar); dó

Regras especiais de acentuação gráfica 
 � Acentuam-se os ditongos abertos éu, éi e ói das oxítonas e dos monossílabos tônicos (seguidos ou 

não de s): céu, dói, chapéu, pincéis.
 � Acentuam-se o i e o u tônicos dos hiatos (seguidos ou não de s): faísca, baú, ciúme, moída.

Exceção: hiatos precedidos de ditongos em palavras paroxítonas (baiuca, feiura).
 � Acentuam-se com circunflexo os verbos ter e vir na terceira pessoa do plural do indicativo, para dife-

renciá-los da forma singular (não acentuada): têm (plural)/tem (singular), vêm (plural)/vem (singular). 
 � Acentuam-se com circunflexo os verbos derivados de ter e vir na terceira pessoa do plural do indi-

cativo, para diferenciá-los da forma singular (que recebe acento agudo): detêm (plural)/detém (singu-
lar), provêm (plural)/provém (singular). 

 � Acentua-se o infinitivo seguido de pronome oblíquo quando terminado em a ou e: avisá-lo, recebê-
-la. Também se acentua o infinitivo terminado em hiato com segunda vogal i: incluí-lo.

 � Acentua-se com circunflexo o pretérito perfeito do verbo poder, para diferenciá-lo do presente: pôde 
(pretérito perfeito)/pode (presente).

 � Acentua-se com circunflexo o verbo pôr, para diferenciá-lo da preposição por.

Ortografia
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Revisão: o que mudou com o novo acordo na acentuação gráfica 

Antes do acordo Depois do acordo Exemplo

Os ditongos abertos éi e ói eram acentuados sempre 
que coincidiam com a sílaba tônica das palavras

A regra deixou de ser válida para 
palavras paroxítonas ideia, joia, heroico, boia

A primeira vogal tônica dos hiatos oo e ee era 
acentuada Não é mais acentuada voo, veem, creem, enjoo, 

perdoo, leem

O u dos grupos que, qui, gue, gui, quando tônico e 
pronunciado, era acentuado Não é mais acentuado averigue, arguem, 

apazigue, argui

O i e o u tônicos dos hiatos (seguidos ou não de s) 
eram acentuados

A regra deixou de ser válida para 
hiatos precedidos de ditongos em 
palavras paroxítonas

baiuca, feiura, Sauipe, 
Bocaiuva 

Havia acentos diferenciais para distinguir pares de 
palavras como pára (verbo) e para (preposição), pêlo 
(substantivo) e pelo (preposição + artigo), entre outros

Os únicos acentos diferenciais 
mantidos foram os presentes 
em pôr, pôde, têm, vêm e verbos 
derivados

por (preposição), pôr 
(verbo), pode (presente do 
indicativo), pôde (pretérito 
perfeito)

Uso do hífen (-)
O hífen é um sinal gráfico utilizado tanto em palavras compostas (formadas por composição 

– junção de dois ou mais radicais para a criação de um novo vocábulo) quanto em derivadas 
(formadas por derivação – acréscimo de afixos ao radical de uma palavra). Ele desempenha fun-
ções na escrita da língua: fonética, gramatical, semântica e estilística.

Revisão: o que mudou com o novo acordo no uso do hífen 
Em algumas palavras compostas em que se perdeu a noção de composição, o hífen deixou de 

ser usado. Exemplos: paraquedas, mandachuva. 
Veja nos quadros a seguir as regras para o uso de hífen em palavras derivadas, após o novo acor-

do ortográfico.

Palavras derivadas com hífen

Caso Exemplo Exceção

Palavras com prefixo em que o radical 
inicia com h

pré-história, super-homem,  
pan-helenismo, semi-hospitalar,  

sub-humano

Palavras formadas com os prefixos 
des- e in- nas quais o radical perdeu o 

h inicial (desumano, inábil)

Palavras em que o prefixo termina 
com a mesma vogal inicial do radical contra-almirante, micro-ondas Palavras iniciadas pelos prefixos co- e 

re- (cooperação, reescrita)

Palavras com prefixos circum- e  
pan- antes de m, n e vogal circum-navegação, pan-americano \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Palavras com prefixos pré-, pós- e pró- pré-escola, pós-graduação 
Palavras em que os prefixos pre-, 

pos- e pro- não são tônicos (prever, 
posfácio, prorrogar)

Palavras com prefixos ex-, vice-, sota-, 
soto- e vizo- ex-presidente, vice-governador \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Palavras com prefixos além-, aquém, 
recém- e sem-

além-mar, recém-casados,  
sem-cerimônia

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Palavras derivadas sem hífen

Caso Exemplo Exceção

Palavras em que o radical começa com  
s ou r (a consoante deve ser 

duplicada)
antirreligioso, contrarregra, infrassom Palavras com prefixo terminado em r 

(hiper-requintado, super-revista)

Palavras em que o radical começa com 
uma vogal diferente da vogal final do 

prefixo 

extraescolar, aeroespacial, 
autoestrada, autoaprendizagem, 

antiaéreo, agroindustrial, hidroelétrica

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Uso do trema (¨) 
Após o novo acordo ortográfico, o uso do trema foi abolido na ortografia da língua portu-

guesa, exceto em nomes próprios ou palavras derivadas deles. Exemplos: Müeller, müelleriano.
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1. (Insper-SP) 

Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/album/tiras_reforma_album.jhtm#fotoNav=15>.

Na imagem acima, o cartunista brinca com a reforma ortográfica. Com relação ao 
emprego do hífen, todas as palavras estão de acordo com as novas regras, exceto:
a) mega-empresa.
b) autorretrato.
c) autoajuda.
d) micro-ondas.
e) anti-inflamatório.

2. (Insper-SP) Levando em conta as informações do primeiro quadrinho, identi-
fique a alternativa que apresenta a palavra que também sofreu alterações na 
acentuação gráfica devido à regra mencionada.

Disponível em: <http://blogdoorlandeli.zip.net/arch2009-01-11_2009-01-17.html>.

a) plateia
b) heroico
c) gratuito
d) baiuca
e) caiu

Texto para a questão 3.

Paranaguá, PR 1854
Ao Barato
Soares & Mavignier
Rua da Ordem no 1 em Paranaguá

Esta nova loja de fazendas acaba de receber pelo vapor Maracanã o 
seguinte: Chales de touquim; leques de madreperola e de marfim, ben-
gallas d’unicorne; mantelletes guarnecidas de filó e rendas de seda; 
paletós de cassa e filó bordado, para sras. e meninas; camisinhas intei-
ramente modernas, infeitadas com rendas de seda; sedas lavradas e 
de xadrês; nobrezas furta-cores e preta; tapetes para sophás; chapé-
os de sol; ditos de mollas para cabeça; toucados para sras.; grinaldas 
francezas; camisas ditas, peitos para camisas; merinós setins de cores; 
gravatinhas de touquim para sras.; panno de linho para lencóes com 
10 palmos de largura; véos pretos, sarja espanholla e franceza. Além 
d’estas fazendas, encontra-se na mesma casa um extraordinário e va-
riado sortimento de fazendas grossas e de gosto; chapéos e calçados 
para homens e sras e artigos de armarinho.
O 19 de dezembro, 22 abr. de 1854.

1. Resposta: a
A – ERRADA – Não se usa hífen em palavras 
derivadas que apresentem radical começado 
com uma vogal diferente da vogal final do pre-
fixo. O certo seria “megaempresa”.
B – CERTA – Não se usa hífen em palavras deri-
vadas que apresentem radical iniciado com –r. 
Esta consoante deve ser duplicada.
C – CERTA - Não se usa hífen em palavras deri-
vadas que apresentem radical começado com 
uma vogal diferente da vogal final do prefixo.
D, E – CERTAS – Usa-se o hífen em palavras 
que apresentam prefixo terminado com a mes-
ma vogal inicial do radical.

2. Resposta: d
A palavra paroxítona “baiuca”, cuja separação 
silábica é bai-u-ca, sofreu alterações devido à 
mudança da regra dos hiatos. Como o “u” tôni-
co aparece após o ditongo “ai”, não recebe 
mais acento. “Plateia” e “heroico” também so-
freram alterações, mas por outro motivo: dei-
xaram de receber acento gráfico os ditongos 
abertos das palavras paroxítonas. Não houve 
alteração nas palavras “caiu” e “gratuito”, que 
não apresentam hiato (ca-iu; gra-tui-to).
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3. (PUC-PR) Sophás, chapéos, franceza e panno são palavras do vocabulário 
atual, mas que sofreram modificação ortográfica, isto é, tiveram sua grafia 
reformulada.
Selecione a alternativa falsa em relação ao que se afirma sobre ortografia: 
a) A ortografia é uma convenção que não obedece a regras. 
b) A forma ortográfica das palavras é uma convenção para seu registro es-

crito, porém, não impede certas variações para pronunciá-las. Por exem-
plo, a palavra tomate só tem essa forma gráfica, mas sua pronúncia 
pode variar.

c) Dicionários são fontes de referência para se buscar a ortografia das palavras.
d) A palavra “franceza” passou a ser registrada com S (francesa) atendendo 

à regra que determina que os adjetivos empregados para indicar lugar de 
origem se escrevem com -ESA, no final. 

e) Existem muitas regras que uniformizam a grafia de conjuntos de palavras; 
portanto, saber o modo de registrar inúmeras palavras não é conhecimen-
to que depende exclusivamente de memorização.

4. (Unicamp-SP) Reportagem da Folha de S.Paulo informa que o presidente do 
Brasil assinou decreto estabelecendo prazos para o país colocar em prática o 
Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que unifica a ortografia nos 
países de língua portuguesa. Na matéria, o seguinte quadro comparativo mos-
tra alterações na ortografia estabelecidas em diferentes datas:

Após as reformas de 1931 e 1943: Êles estão tranqüilos, porque 
provàvelmente não crêem  em fantasmas.

Após as alterações de 1971: Eles estão tranqüilos, porque 
provavelmente não crêem em fantasmas.

Após o novo acordo, a vigorar a partir de 
janeiro de 2009:

Eles estão tranquilos, porque 
provavelmente não creem em fantasmas.

Sobre o acordo, a reportagem ainda informa:

As regras do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que 
entram em vigor no Brasil a partir de janeiro de 2009, vão afetar prin-
cipalmente o uso dos acentos agudo e circunflexo, do trema e do hífen. 
Cuidado: segundo elas, você não poderá mais dizer que foi mordido por 
uma jibóia, e sim por uma jiboia. [...]
SIMÕES, E. Que língua é essa? Folha de S.Paulo, Ilustrada, p. 1, 28 set. 2008. (Adaptado).

a) O excerto apresentado supõe que alterações ortográficas modifiquem o 
modo de falar uma língua. Mostre a palavra utilizada que permite essa 
interpretação. Levando-se em consideração o quadro comparativo das 
mudanças ortográficas e a suposição expressa no excerto, explique o equí-
voco dessa suposição.

Ainda sobre a reforma ortográfica, Diogo Mainardi escreveu o seguinte:

Eu sou um ardoroso defensor da reforma ortográfica. A perspec-
tiva de ser lido em Bafatá, no interior da Guiné-Bissau, da mesma 
maneira que sou lido em Carinhanha, no interior da Bahia, me en-
che de entusiasmo. Eu sempre soube que a maior barreira para o 
meu sucesso em Bafatá era o C mudo [como em facto na ortografia 
de Portugal] [...]
MAINARDI, D. Uma reforma mais radical. Revista Veja, p. 129, 8 out. 2008.

b) O excerto acima apresenta uma ironia. Em que consiste essa ironia? 
Justifique.

3. Resposta: a
A – ERRADA – A ortografia segue uma norma 
ou convenção. Em 2009, essa convenção foi 
atualizada no Novo acordo ortográfico da lín-
gua portuguesa. 
B – CERTA – Em função de critérios geográficos, 
sociais ou situacionais, a maneira de pronunciar 
as palavras pode variar, independentemente das 
convenções ortográficas. O fonema o da palavra 
“tomate”, por exemplo, pode ser pronunciado 
como u em alguns lugares, bem como o te final 
pode se falado como tchi em outros.
C – CERTA – O dicionário registra as palavras 
da língua conforme a convenção ortográfica.
D – CERTA – O sufixo –esa, cujo valor é de na-
turalidade, origem, procedência é sempre es-
crito com s. Já na noção de ação ou qualidade, 
usa-se –eza: beleza, frieza.
E – CERTA – O falante de uma língua tem a gra-
fia da maior parte das palavras memorizada. 
Contudo, existem regras que podem facilitar o 
processo de escrita, como a que esclarece, por 
exemplo, que substantivos derivados de verbos 
terminados em –nder e –ndir são escritos com 
–s: ascender: ascensão; expandir: expansão.

4. Respostas: 
a) A reportagem sugere que o novo acordo or-
tográfico alteraria a maneira de pronunciar as 
palavras, como indica o verbo “dizer” em lu-
gar de “escrever”: “você não poderá mais di-
zer que foi mordido por uma jibóia, e sim por 
uma jiboia”. Contudo, essa ideia é desmentida 
pelo quadro comparativo apresentado, já que 
as alterações não atingem a pronúncia das pa-
lavras, apenas sua grafia. 
b) O articulista é irônico ao afirmar que o in-
tercâmbio cultural entre países lusófonos é 
frágil devido às questões ortográficas. Na ver-
dade, ele sugere que são as condições econô-
micas e sociais desfavoráveis que prejudicam 
o intercâmbio, dificultando o acesso à leitura 
nas áreas mais remotas.
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