NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
USO DO HÍFEN
REGRA GERAL: NÃO se usa o hífen nas formações por prefixação e duplicamse o “r” e o “s” se a palavra começar por essas consoantes.
semicírculo – sobpor – semirreta – entressafra
USA-SE O HÍFEN
1. Palavra com H: extra-humano, anti-histórico
2. Prefixo que termina pela mesma vogal com que se inicia o segundo elemento:
anti-inflamatório, micro-ondas, contra-atacar
3. Prefixo que termina pela mesma consoante com que se inicia o segundo
elemento: super-revista, sub-bibliotecário, sub-base
4. Após os prefixos: vice, ex, pós, pré, pró, além, aquém, recém, sem:
vice-prefeito, ex-aluno, pós-divórcio, pré-médico, pró-árabe, além-mar, aquémmar, recém-casado, sem-teto
5. Após o prefixo “sub” ante de “r”: sub-região, sub-reino
6. Após os prefixos “circum”e “pan” antes de “m”, “n” e vogal:
circum-ambiente, circum-navegar, pan-arabismo, pan-nacional, pan-meridional

MUDANÇAS NAS REGRAS DE ACENTUAÇÃO
1. Os verbos LER, CRER, VER (na 3ª pessoa do plural do presente do indicativo)
e o verbo DAR (na 3ª pessoa do plural do presente do subjuntivo) NÃO recebem
o acento circunflexo no primeiro e. O acordo vale também para os seus
derivados: reler, descrer, rever, prever, antever, desdar.
2. Eliminou-se o acento circunflexo no primeiro “o” do hiato final “oo”: zoo, voo.
3. . O Acordo ortográfico eliminou o acento agudo nos ditongos abertos “ei” e “oi” das
palavras paroxítonas: ideia, jiboia, assembleia, joia.
4. Eliminou-se o acento no “i” e no “u” tônicos que vêm depois de um ditongo, nas
palavras paroxítonas: Sauipe
5. Eliminou-se o acento nas palavras que estão em homografia com as preposições, os
chamados acentos diferenciais: para, pelo, polo.

MUDANÇA NO ALFABETO
O alfabeto passa a ter 26 letras. Foram reintroduzidas as letras k, w e y. O
alfabeto completo passa a ser:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z.
O TREMA
Não se usa mais o trema (¨), sinal colocado sobre a letra u para indicar que ela
deve ser pronunciada nos grupos gue, gui, que, qui: linguiça, sequência.

