
O QUE MUDOU NA 
ORTOGRAFIA BRASILEIRA? 

 



REFORMA ORTOGRÁFICA 



HISTÓRIA 

 Países que falam português: 

  Brasil 

  Portugal   

  Angola 

  Moçambique 

  Guiné-Bissau 

  São Tomé e Príncipe 

  Cabo Verde 

  Timor-Leste 

 



POR QUÊ? 

 



 

 

 

 UNIFICAÇÃO 

POR QUÊ? 



23       26 letras 

ALFABETO 



23       26 letras 

ALFABETO 



23       26 letras 

ALFABETO 



23       26 letras 

ALFABETO 



Não se utiliza mais trema 

TREMA 



ACENTO AGUDO 

Não será mais 

usado em 

 

3 
 

casos 

 



ACENTO AGUDO 

Ditongos abertos de paroxítonas 

 1 



ACENTO AGUDO 

Ditongos abertos de paroxítonas 

 1 



ACENTO AGUDO 

Ditongos abertos de paroxítonas 

 1 

jiboia 

ideia 



ACENTO AGUDO 

  “i” e no “u” tônicos das palavras paroxítonas 
quando vierem depois de um ditongo 

 2 



ACENTO AGUDO 

  “i” e no “u” tônicos das palavras paroxítonas 
quando vierem depois de um ditongo 

 2 



ACENTO AGUDO 

  “i” e no “u” tônicos das palavras paroxítonas 
quando vierem depois de um ditongo 

 2 

feiúra 



ACENTO AGUDO 

  “i” e no “u” tônicos das palavras paroxítonas 
quando vierem depois de um ditongo 

 2 

feiura 



ACENTO AGUDO 

  Formas verbais com “u” tônico precedido de 
“g” ou “q” e seguido de “e” ou “i” 

 3 



ACENTO AGUDO 

  Formas verbais com “u” tônico precedido de 
“g” ou “q” e seguido de “e” ou “i” 

 3 

averigúe 

apazigúe 

argúem 



ACENTO AGUDO 

  Formas verbais com “u” tônico precedido de 
“g” ou “q” e seguido de “e” ou “i” 

 3 

averigúe 

apazigúe 

argúem 



ACENTO AGUDO 

  Formas verbais com “u” tônico precedido de 
“g” ou “q” e seguido de “e” ou “i” 

 3 

averigúe       averigue 

apazigúe       apazigue 

argúem       arguem 



ACENTO CIRCUNFLEXO 

Não será mais 

usado em 

 

2 
 

casos 

 



ACENTO CIRCUNFLEXO 

Terceira pessoa do plural do presente do 
indicativo ou do subjuntivo dos verbos: 

 1 



ACENTO CIRCUNFLEXO 

Terceira pessoa do plural do presente do 
indicativo ou do subjuntivo dos verbos: 

 1 

creem leem 



Terceira pessoa do plural do presente do 
indicativo ou do subjuntivo dos verbos: 

 1 

veem deem 

ACENTO CIRCUNFLEXO 



Palavras terminadas em hiato “oo”  

 2 

enjoo voo 

ACENTO CIRCUNFLEXO 



ACENTO DIFERENCIAL 

Não se usará mais 

para diferenciar 

 

4 
 

casos 

 



Pára 

 

Pela 

 

Pêlo 

 

Pólo 
  

  
ACENTO DIFERENCIAL 

Para 

 

Péla 

 

Pelo 

 

Polo  

*exceções: pôr x por ; pôde x pode ; fôrma x forma 



USO DE HÍFEN 

Como usar hífen 

em 

 

11 
 

dicas 

 



USO DE HÍFEN 

a) auto-retrato 

 

b) autorretrato 

 

c) auto retrato 

 

d) autoretrato 

 

 1 



USO DE HÍFEN 

a) auto-retrato 

 

b) autorretrato 

 

c) auto retrato 

 

d) autoretrato 

 

 1 

Terminados em 
vogal diante de 
palavras que 
comecem em 
“s” ou “r”. 



USO DE HÍFEN 

a) antiinflamatório 

 

b) anti inflamatório 

 

c) anti-inflamatório 

 

d) antinflamatório 

 2 



USO DE HÍFEN 

a) antiinflamatório 

 

b) anti inflamatório 

 

c) anti-inflamatório 

 

d) antinflamatório 

 2 

Prefixos terminados 
com a mesma vogal 
do início da palavra 
seguinte. 



USO DE HÍFEN 

a) semi-aberto 

 

b) meioaberto 

 

c) semi aberto 

 

d) semiaberto 

 

 3 



USO DE HÍFEN 

a) semi-aberto 

 

b) meioaberto 

 

c) semi aberto 

 

d) semiaberto 

 3 

Prefixos terminados 
com vogal diferente 
da vogal do início 
da palavra seguinte. 



USO DE HÍFEN 

a) superresistente 

 

b) superesistente 

 

c) super-resistente 

 

d) super resistente 

 4 



USO DE HÍFEN 

a) superresistente 

 

b) superesistente 

 

c) super-resistente 

 

d) super resistente 

 4 

Prefixos terminados 
com “r” e com a 
palavra seguinte 
começando em “r”. 



USO DE HÍFEN 

a) anti-helmíntico 

 

b) antihelmintíco 

 

c) anti helmíntico 

 

d) antielmíntico 

 5 



USO DE HÍFEN 

a) anti-helmíntico 

 

b) antihelmintíco 

 

c) anti helmíntico 

 

d) antielmíntico 

 5 

Prefixos em que a 
segunda palavra 
começa com “h”. 



USO DE HÍFEN 

a) semi-círculo 

 

b) semicírculo 

 

c) semi círculo 

 

d) semi quadrado 

 6 



USO DE HÍFEN 

a) semi-círculo 

 

b) semicírculo 

 

c) semi círculo 

 

d) semi quadrado 

 6 

Prefixo que termine 
com vogal diante de 
palavra que comece 
com consoante. 



USO DE HÍFEN 

a) interracial 

 

b) interacial 

 

c) inter-racial 

 

d) inter racial 

 7 



USO DE HÍFEN 

a) interracial 

 

b) interacial 

 

c) inter-racial 

 

d) inter racial 

 7 

Prefixo que termine 
em consoante igual 
à da segunda 
palavra. 



USO DE HÍFEN 

a) sub-grupo 

 

b) sub-humano 

 

c) sub-região 

 

d) sub-terrâneo 

 8 



USO DE HÍFEN 

a) sub-grupo 

 

b) sub-humano 

 

c) sub-região 

 

d) sub-terrâneo 

 8 

Prefixo “sub” diante 
de palavra que 
comece com “r”. 



USO DE HÍFEN 

a) circunavegação 

 

b) circun navegação 

 

c) circunnavegação 

 

d) circun-navegação 

 9 



USO DE HÍFEN 

a) circunavegação 

 

b) circun navegação 

 

c) circunnavegação 

 

d) circun-navegação 

 9 

Prefixos “pan” e 
“circun” diante de 
palavra iniciada por 
“n”, “m” e vogal. 



USO DE HÍFEN 

a) superaquecimento 

 

b) super aquecimento 

 

c) super-aquecimento 

 

d) superresfriamento 

 10 



USO DE HÍFEN 

a) superaquecimento 

 

b) super aquecimento 

 

c) super-aquecimento 

 

d) superresfriamento 

 10 

Prefixos terminado 
em consoante 
seguido de vogal na 
segunda palavra. 



USO DE HÍFEN 

a) Mogimirim 

 

b) Mogi mirim 

 

c) Mogi-mirim 

 

d) Nenhuma das anteriores 

 11 



USO DE HÍFEN 

a) Mogimirim 

 

b) Mogi mirim 

 

c) Mogi-mirim 

 

d) Nenhuma das anteriores 

 11 

Sufixo “mirim” e 
“açu” precedidos 
em palavra em tupi-
guarani. 



CONTABILIZANDO 



E VOSSEIS? 



REFORMA ORTOGRÁFICA 



REFORMA ORTOGRÁFICA 



DÚVIDAS? 
PERGUNTAS? 
SUGESTÕES? 

REFERÊNCIA: 

 Reforma Ortográfica. Disponível em: <http://www.reformaortografica.net/ > 
Acesso em: 04/10/2011. 



OBRIGADA! 

Carine Wessling 

carine.wessling@yahoo.com.br 


