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a) Se o prefixo acabar em vogal e o 2º elemento 

começar por vogal diferente (autoavaliação, 

antiaéreo); 

b) Se o prefixo terminar em vogal e o 2º ele-

mento começar por consoante, exceto h 

(miniteste, megaconcerto). Se a consoante ini-

cial do 2º elemento for r ou s, dobra-se: minis-

saia, semirreta, neorrealismo, corresponsável; 

c) Se o prefixo acabar em consoante e o 2º ele-

mento começar por vogal ou consoante diferen-

te (que não seja o h) (hipersensível, subchefe, 

superestrutura, hipermercado).  

d) A seguir ao verbo haver (hei de, hás de, há 

de, hão de); 

e) Nas locuções (fim de semana, corpo a corpo, 

canto do cisne). Exceções: arco-da-velha, cor-

de-rosa, pé-de-meia, água-de-colónia, mais-

que-perfeito, à queima-roupa, ao deus-dará. 

 

Nota: Os nomes de cada um de nós e de marcas ou 

empresas não têm de seguir o Novo Acordo Orto-

gráfico. 

E como esclarecer as dúvidas? 

1. O que se pode consultar online: 

Portal da Língua Portuguesa �  

http://portaldalinguaportuguesa.org 

Dicionários com o acordo:  

www.priberam.pt/dlpo  

 www.infopedia.pt/lingua-portuguesa 

2. O que se pode descarregar gratuitamente: 

O conversor Lince a partir do Portal da Língua Portugue-

sa: 

http://portaldalinguaportuguesa.org/?action=lince 

Atualização do Verificador Ortográfico e Verificador Gra-

matical para Português de Portugal, o que permite ao 

Microsoft Office estar em conformidade com o novo 

acordo ortográfico para Português de Portugal 

(Microsoft Office 2007 e Microsoft Office 2010): 

h t t p : / / w w w . m i c r o s o f t . c o m / p o r t u g a l /

acordoortografico/default.mspx 

Seleção/organização: António Pereira 

Agrupamento de Escolas de Quinta da Lomba 

Escola Básica 2,3 de Quinta da Lomba 

Rua Dr. Ferreira Soares 

2830-118 Barreiro 

Telefone: 212155200  

E-mail de BE: eb23quintalomba@hotmail.com 

http://www.eb23quintadalomba@blogspot.com 

http://www.informandoql.blogspot.com 
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NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 

(miniguia) 

1 
As letras k, w e y entram no alfabeto (agora 

com 26 letras). 

2 

a)Escrevem-se com minúscula os dias da 

semana, os meses, as estações do ano e os 

pontos cardeais e colaterais, exceto nas 

abreviaturas ou quando representam uma 

região (Fui para o Sul e entrei pelo sul de 

Albufeira); 

b) Pode ser usada maiúscula ou minúscula 

nos títulos dos livros (exceto na 1ª palavra e 

nomes próprios), nas palavras santo e santa 

(Valha-me Santo/santo António!), nos 

nomes de cursos ou disciplinas (Gosto de 

Matemática/matemática.) e nas designações 

de logradouros públicos, monumentos e edi-

fícios (Na Avenida/avenida da Liberdade). 

3 
As consoantes c e p, quando não pronuncia-

das, deixam de se escrever (redação, ótimo, 

mas facto e pacto). 
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a) No ditongo aberto oi das palavras graves (heroico, 

Troia). Mantém-se nas agudas (herói, constrói, dói, 

rói); 

b) Na terminação eem dos verbos (leem, creem, pre-

veem); 

c) Na distinção de quase todas as palavras homógra-

fas (para/pela(s)/coa(s) (verbos), pelo/polo/pera/

pero (nomes). 

Mantêm-se apenas as seguintes distinções: 

.pôr (verbo)/por (preposição); pôde (pret. perfeito 

do indicativo)/pode (presente); 

.dêmos (pres. do conjuntivo)/demos (pret. perfeito 

do indicativo); 

.do pretérito perfeito do presente nos verbos da pri-

meira conjugação: dançámos (ontem)/dançamos 

(hoje). 

5
. H

ífe
n

 SIM
  

a) Em palavras compostas por justaposição 

(sem elementos de ligação) que, no seu conjun-

to, constituam uma unidade de sentido 

(engenheiro-agrónomo, guarda-noturno, médi-

co-cirurgião, primeiro-ministro); 

b) Quando a letra (vogal ou consoante) com que 

termina o prefixo é igual à que inicia o 2º ele-

mento (micro-ondas,  super-rato,   sub - biblio-

tecário).  

Exceção: com co- só se usa hífen antes de h  

(co-herdeiro); 

c) Se o 2º elemento começar por h (anti-herói, 

auto-hipnose); 

d) A seguir a prefixos acentuados (pós-parto, 

pró-aborto, além-mar); 

e) A seguir a ex-, quando significa cessamento, 

(ex-marido), sem- (sem-abrigo), vice- (vice- 

-presidente), bem- (na maior parte das situa-

ções: bem-estar, bem-disposto); 

f) A seguir a mal-, quando o 2º elemento come-

çar por vogal ou h (mal-amado, mal-humorado); 

g) Com espécies botânicas e zoológicas (feijão- 

-verde, rouxinol-do-Japão, rato-do-Egito); 

h) Antes de estrangeirismos, nomes próprios e 

siglas (anti-stress, anti-EUA, anti-Obama); 

i) Nos topónimos iniciados por Grão-/Grã-, for-

ma verbal ou ligados por artigo (Grã-Bretanha, 

Mira-Sintra, Montemor-o-Novo). 

super-rato 


