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Alfabeto - ganha três letras

Antes

23 letras 26 letras: entram , ek  w y

Depois

Trema - desaparece em todas as palavras portuguesas

Antes

Freqüente, lingüiça, agüentar

* Fica o acento em nomes como Müller (alemão)

Frequente, linguiça, aguentar

Depois

Acentuação 2 - some o acento no e no fortes depois de ditongos (junção de duas vogais), em palavras paroxítonasi u

Antes

Baiúca, bocaiúva, feiúra

* Se o i e o estiverem na última sílaba, o acento continua como em: tuiuiú ou Piauíu

Baiuca, bocaiuva, feiura

Depois

Observação: as demais regras de acentuação permanecem as mesmas

Acentuação 5 - some o acento agudo no forte nos grupos , , , , de verbos como averiguar, apaziguar,u gue gui que qui
arguir, redarguir, enxaguar

Antes

Averigúe, apazigúe, ele argúi, enxagúe você Averigue, apazigue, ele argui, enxague você

Depois

Acentuação 4 - some o acento diferencial

Antes

Pára, péla, pêlo, pólo, pêra, côa

* Não some o acento diferencial em pôr (verbo) / por (preposição) e pôde (pretérito) / pode (presente). Fôrma, para diferenciar de forma, pode receber

acento circunflexo. O mesmo ocorre com dêmos (subjuntivo ) e demos ( préterito), amamos / amámos (Portugal...))

Depois

Acentuação 1 - some o acento dos ditongos abertos e das palavras paroxítonas (as que têm a penúltimaéi ói
sílaba mais forte)

Antes

Européia, idéia, heróico, apóio, bóia, asteróide, Coréia,
estréia, jóia, platéia, paranóia, jibóia, assembléia

Europeia, ideia, heroico, apoio, boia, asteroide, Coreia,

* Herói, papéis, troféu mantêm o acento (porque têm a última sílaba mais forte)

estreia, joia, plateia, paranoia, jiboia, assembleia

Depois

Hífen - veja como ficam as principais regras do hífen com prefixos:

Prefixos

Agro, ante, anti, arqui, auto,
contra, extra, infra, intra, macro,
mega, micro, maxi, mini,  semi,
sobre, supra, tele, ultra, multi,

Quando a palavra seguinte começa
com h ou com vogal igual à última
do prefixo: auto-hipnose, auto-observação,
anti-herói, anti-imperalista, anti-higiênico,
micro-ondas, mini-hotel, sobre-humano,

Em todos os demais casos:
autorretrato, autossustentável, telessaúde,
teleobjetiva, antirracista, antissocial,
minidicionário, antiácido, extrajudicial,
minirreforma, ultrassom, infraestrutura,

Hiper, inter, super Quando a palavra seguinte
começa com h ou com r:
super-homem, inter-regional

Em todos os demais casos:
hiperinflação, supersônico

Sub Quando a palavra seguinte
começa com b, h ou r:
sub-base, sub-reino, sub-hepático

Em todos os demais casos:
subsecretário, subeditor, subunidade

Vice, ex Sempre: vice-rei, ex-presidente

Em todos os demais casos:
pansexual, circuncisão

Pan, circum Quando a palavra seguinte
começa com h, m, n ou vogais:
pan-americano, circum-hospitalar

Usa hífen Não usa hífen

Acentuação 3 - some o acento circunflexo das palavras terminadas em e (ou )êem ôo ôos

Antes

Crêem, dêem, lêem, vêem, prevêem, vôo, enjôos Creem, deem, leem, veem, preveem, voo, enjoos

Depois

Para, pela, pelo, polo, pera, coa

Fonte: Palestrante:professor Sérgio Nogueira professor Carlos Jorge

meso... multiétnico, anteontem, contraindicação.extra-humano, mini-informação



__________________________________________________________________________________

I – ADITIVOS à primeira parte

1. Novas letras: K, W, Y. Exemplos: kg, watt, megabyte.
2. Trema em vocábulos estrangeiros. Exemplos: Zürich, Müller.
3. Acento diferencial. Permanecem os acentos que diferenciam o singular do plural

dos verbos TER e VIR, assim como de seus derivados. Exemplos: ele tem/eles
têm; ela vem/elas vêm; você retém/vocês retêm.
Paralelamente a fôrma/forma, é facultativo o uso do acento circunflexo na expressão
verbal “dêmos” (presente do subjuntivo) para diferenciar de ‘‘demos’’ (pretérito perfeito do indicativo).

4. Hífen. O Acordo estabelece que, nos casos de prefixação, se empregue o hífen quando o
1º. termo termine por vogal igual à que inicia o 2º. Exemplos: anti-inflamatório, micro-ondas.
Excetua-se o prefixo PRE (átono). Exemplos: preencher, preempção. A ABL estende essa exceção aos
prefixos RE e CO. Exemplos: reembolsar, reeleger, coobrigação, coordenar. Se os prefixos PRÉ, PRÓ e PÓS
forem tônicos, serão acentuados normalmente e separados por hífen. Exemplos: pré-sal, pró-reitor, pós-graduação.

5. Vogal + R = RR; Vogal + S = SS.

Prefixo terminado em vogal + termo iniciado por R ou S = RR/SS.
Exemplos: corréu, corresponsabilidade, contrarrazões, minirrevisão, megassena, autossuficiência, biossegurança.

6. Atenção! Desumano, sub-humano, coerdeiro, dia a dia, pé de moleque, água-de-colônia, bom-dia, boa-noite,
boas-festas, ano-novo, coautor, mais-que-perfeito, pé-de-meia, fim de semana, sala de jantar, muçarela... (Pode?).

II – MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS

1. A letra minúscula é usada para designar nomes de meses, estações do ano e dias da semana. Exemplos: maio,
primavera, terça-feira.

2. Os pontos cardeais também são escritos com letra minúscula. Exemplos: norte, sul, sudeste. Suas abreviaturas,
porém, são escritas com maiúscula. Exemplos: N (norte), NE (nordeste), O (oeste).

3. A letra maiúscula é usada em nomes que designam instituições. Exemplos: Organização das Nações Unidas,
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Academia Brasileira de Letras.

Também se usa letra maiúscula em nomes de festividades. Exemplos: Natal, Páscoa, Dia das Mães.
Siglas, abreviaturas ou símbolos usados nacional ou internacionalmente devem ser grafados com maiúsculas

(inteiramente ou apenas a inicial). Exemplos: INSS, IBAMA, Sr., Dr., Prof., Au (símbolo químico do ouro).
4. É facultativo o uso de letra maiúscula nos seguintes casos:

a) Citações bibliográficas (com exceção do primeiro vocábulo e dos termos obrigatoriamente grafados com maiúscula,
como nomes próprios). Exemplos: Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Memórias póstumas de Brás Cuba; Gabriela,
Cravo e Canela ou Gabriela, cravo e canela.

b) Formas de tratamento ou reverência (chamados de axiônimos), nomes sagrados (hagiônimos) e logradouros
públicos. Exemplos: Senhor Doutor Paulo ou senhor doutor Paulo; Santa Marta ou santa Marta; Rua da Liberdade ou rua
da Liberdade.

c) Nomes que designam domínios do saber, cursos e disciplinas. Exemplos: Direito ou direito; Medicina ou medicina;
Física ou física, Contabilidade ou contabilidade, Geografia ou geografia.

III- SIMPLIFICAÇÃO + UNIFICAÇÃO = ONU

Este o sonho do filólogo, professor, diplomata e principal negociador brasileiro do Acordo Ortográfico de 1990, celebrado
entre as nações lusófonas, Antônio Houaiss (1915-1999): simplificar para unificar o idioma português (e não português
“europeu”, “brasileiro” ou “africano”) e dar-lhe prestígio perante a comunidade internacional, trazendo para o Brasil e
demais signatários do Acordo, dividendos culturais, comerciais e políticos.
Atualmente são seis os idiomas oficiais das Nações Unidas: árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo. A hora do
português (o 7º idioma mais falado do mundo) pode e deve chegar. São mais de 240 milhões de falantes. Angola: 17,5 mi;
Brasil :194,2 mi; Cabo Verde: 542 mil; Guiné-Bissau: 1,7 mi; Moçambique: 21,8 mi; Portugal: 10,7 mi; São Tomé
e Príncipe :155 mil; Timor Leste: 1,2 mi. (Fonte: Almanaque Abril/2009).

IV- FUNDAMENTO LEGAL

O atual Acordo, firmado pelos oito países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), no Brasil, fundamenta-
se no Decreto Legislativo 54/95, sancionado em cerimônia na ABL (Rio de Janeiro), 29/09/ 2008, data que marcou o
centenário da morte de Machado de Assis, dezoito anos após assinatura em Lisboa, 16/12/1990. Este novo Acordo
Ortográfico, promulgado pelo Decreto 6.583/2008, passa a valer no País a partir de 2009 para documentos oficiais e para
a mídia. De 1º de janeiro/2009 a 31 de dezembro/2012, fase de transição, valerão as duas grafias. A partir de 1º de
janeiro/2013, a nova ortografia será obrigatória e única em todo território nacional.

Professor Carlos
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