
NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO1 

Sheyla Carvalho 

1 Nota: As fontes de consulta desta apresentação estão citada no slide 51. 



 Informar  

 Esclarecer 

 Comentar 

 Trocar ideias 

OBJETIVOS da palestra 



 

 O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 é um tratado 
internacional que tem por objetivo criar uma ORTOGRAFIA UNIFICADA 
para o português, a ser usada por todos os países de língua oficial 
portuguesa.  
 

 O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa regula e pretende UNIFICAR a 
ortografia da língua portuguesa. 
 

 O Novo Acordo Ortográfico visa SIMPLIFICAR as regras ortográficas da 
Língua Portuguesa e aumentar o prestígio social da língua no cenário 
internacional. 
 

 (...) deve facilitar o processo de intercâmbio cultural e científico entre os 
países e ampliar a divulgação do idioma e da literatura em língua 
portuguesa.  

DEFINIÇÃO - Motivação1 

1 Nota: As fontes de consulta desta apresentação estão citada no slide 51. 



 Assinado em 16/12/1990 pela CPLP (Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa) 

 

 Plano inicial: entrar em vigor em 1º/1/1994 (após 
ratificação por TODOS os Estados membros) 

 

 Implantação provisória no Brasil desde 2009 

 

 Vigência definitiva: a partir de 1º/1/2016 

HISTÓRICO 



 Deveria estar vigorando de forma plena em 2012, sem que 
as regras antigas fossem aceitas. Por conta de 
reivindicações de especialistas da área, o prazo de 
vigência foi ampliado para possibilitar mais discussões.  
 

 Para isso, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) 
do Senado criou em 2013 o Grupo de Trabalho Técnico 
(GTT) para simplificar e aperfeiçoar a ortografia, 
reduzindo a quantidade de regras e exceções. A intenção 
é definir, em conjunto, um idioma claro e acessível a 
todos.  

POLÊMICA1 

1 Nota: As fontes de consulta desta apresentação estão citada no slide 51. 



 Adoção de mudanças sem consulta a professores 

 

 Complexidade 

 

 Falta de lógica, muitas exceções 

 

 Didática de memorização, não de entendimento 
(professor Ernani Pimentel, movimento “Simplificando a 
Ortografia”) 

 

 

 

POLÊMICA 



 Início da implantação do acordo: 1º/1/2009 

 

 Data original de entrada em vigor: 1º/1/2013 

 

 Nova data de entrada em vigor: 1º/1/2016 

 

 Até 2016: valem as duas normas ortográficas 

 

 

PERÍODO DE TRANSIÇÃO 



 Alfabeto ganha três novas letras: k, w e y (26 letras) 

 

 Trema desaparece 

 

 Novas regras de uso do hífen 

 

 Novas regras de acentuação 

 

 Acreano  Acriano (uso do E/I) 

 

O QUE MUDA?  



 As letras “k”, “w” e “y” já apareciam em unidades de 
medidas, nomes próprios e palavras importadas do 
idioma inglês, como:  

km – quilômetro 

kg – quilograma 

show 

Passam a fazer parte do nosso idioma oficialmente. 

ALFABETO 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



 Não se usa mais o trema sobre o U em palavras do 
português: linguiça, tranquilo, linguístico 

 

 O trema permanece em nomes próprios e seus 
derivados de língua estrangeira (Gisele Bündchen) 

 

TREMA 

1 Nota: As fontes de consulta desta apresentação estão citada no slide 51. 



1) Separe, quando o sufixo (segunda palavra) 
começar com “H”:   

 

anti-herói 

sub-humano 

 

 

USO DO HÍFEN – Regra geral 



2) Letras iguais? Separe!   

 

arqui-inimigo 

inter-racial 

micro-ondas 

anti-inflamatório 

 

 

USO DO HÍFEN – Regra geral 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



3) Letras diferentes? Junte!  

 

autoescola 

semiaberto 

contraindicação 

coautor 

 

 

USO DO HÍFEN – Regra geral 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



4) Prefixo (primeiro elemento) começa com 
vogal e sufixo começa com “R” ou “S”?  

Junte e duplique as consoantes: 

 

minissaia 

contrarregra 

ultrassecreto  

 

 

USO DO HÍFEN – Regra geral 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



5) Com os prefixos sub e sob, usa-se o hífen 
diante de palavra iniciada por “R”: 

 

sub-regional 

 

 

USO DO HÍFEN – Regra geral 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



 Diante dos prefixos “ex-”, “vice-”:  

ex-presidente 

vice-almirante 

 

 Diante dos prefixos “pré-”, “pós-”, “pró-”:  

pré-escolar 

pós-graduação 

 
 

 

 

USO DO HÍFEN - Permanece 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



 Acento diferencial permanece nas palavras: 

pôde (passado), pode (presente) 
pôr (verbo), por (preposição) 

 

 Permanece também: 

REGRAS DE ACENTUAÇÃO 

SINGULAR PLURAL 

Ele tem Eles têm 

Ele vem Eles vêm 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



 Acento diferencial CAI: 

Para 

Pelo 

Pera  

Polo 

 

REGRAS DE ACENTUAÇÃO 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



Ditongos: EI/OI 
 Não se usa mais acento nos ditongos ABERTOS “ei”, 

“oi” quando estiverem na penúltima sílaba 
(paroxítona) 

  heroico                               
jiboia 

assembleia 
ideia 

paranoico 
Joia 

apoio/apoio 
 

REGRAS DE ACENTUAÇÃO 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



 Ditongos: EI/OI 
 Continuamos a acentuar essas letras quando vierem 

na última sílaba (oxítona) e se o som delas estiver 
aberto. 

   céu                                          
véu 

herói 
chapéu 

                           
Nota: rei, dei, comeu, foi (som fechado = sem acento)  

 

REGRAS DE ACENTUAÇÃO 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



 Não recebem mais acento agudo as vogais tônicas “I” 
e “U” quando forem paroxítonas (penúltima sílaba 
forte) e precedidas de ditongo. 

 

         feiura                                      

baiuca 

REGRAS DE ACENTUAÇÃO 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



 CAI o acento dos hiatos ÔO, ÊE: 

 

enjoo 

voo 

creem 

veem 

 

REGRAS DE ACENTUAÇÃO 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



 CAI o acento e o hífen de palavras como: 

 

paraquedas 

parabrisa 

mandachuva 

 

 Por serem palavras compostas que, pelo uso, 
perderam a noção de composição 

REGRAS DE ACENTUAÇÃO 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



 

PRÁTICA 
 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 



1. Esse carro velho pára em toda esquina.  
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



1. Esse carro velho PARA em toda 
esquina.  

 

pára (errado) 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



2. O local era um mar de tranquilidade. 

 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



2. O local era um mar de TRANQUILIDADE. 

 

certo 
 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



3. Sofreu enjôos na viagem de navio. 

 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



3. Sofreu ENJOOS na viagem de navio. 

 

enjôos (errado) 

 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



4. Esperava ansiosamente na ante-sala. 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



4. Esperava ansiosamente na 
ANTESSALA. 

 

ante-sala (errado) 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



5. O auto-retrato de um grande artista. 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



5. O AUTORRETRATO de um grande 
artista. 

 

 

auto-retrato (errado) 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



6. Ganhou uma bela jóia de presente. 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



6. Ganhou uma bela JOIA de presente. 

 

jóia (errado) 

 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



7. A Assembléia terá lugar no Paraguai. 
 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



7. A ASSEMBLEIA terá lugar em Assunção. 
 

Assembléia (errado) 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



8. Queria fazer pósgraduação logo depois 
de formado. 

 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



8. Queria fazer PÓS-GRADUAÇÃO logo 
depois de formado. 

 

pósgraduação (errado) 

 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



9. Foi um ato heroico e ultra-secreto. 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



9. Foi um ato HEROICO e ULTRASSECRETO. 
 

heroico (certo) 

ultra-secreto (errado) 
 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



10. A sonda posou no pólo Norte. 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



10. A sonda posou no POLO Norte. 
 

pólo (errado) 
 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



11. A crise financeira européia pode trazer 
consequências para o Brasil. 

 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



11. A crise financeira EUROPEIA pode 
trazer CONSEQUÊNCIAS para o Brasil. 

 

européia (errado) 

consequências (certo) 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



12. Quando ele para para pensar, desiste. 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



12. Quando ele PARA PARA pensar, 
desiste. 

 

para / para (certo) 

 
 

 

EXERCÍCIOS – Certo ou errado? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 



 CONSULTA 

 Estudo 

 Memorização 

 Repetição 

 Consolidação (tempo) 

 

COMO ASSIMILAR? 



 http://www.abril.com.br/noticias/quiz-portugues-novo-acordo-
ortografico/ 
 

 http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/infografico/teste-se-voce-esta-
pronto-para-colocar-a-nova-ortografia-em-pratica-48061.html 
 

 http://noticias.r7.com/educacao/noticias/teste-seus-conhecimentos-
sobre-a-reforma-ortografica-20110520.html?question=0 
 

 http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL950882-5604,00-
CONHECE+AS+NOVAS+REGRAS+ORTOGRAFICAS+FACA+O+QUIZ+G.
html 
 
 
 
 

COMO ASSIMILAR? 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 
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 Site da ABL: www.academia .org.br (“Busca no Vocabulário”) 

 Site: www.estadao.com.br/manualreadacao 

 Site: www.infoescola.com/portugues/reforma-ortografica  

 Site: www.educacao.uol.com.br/portugues/reforma-ortografica 

 Site: www.abril.com.br/reforma-ortografica 

 Dicionários eletrônicos (Houaiss, Aurélio) 

 Verificador ortográfico atualizado 

 Site: simplificandoaortografia.com/index.php/author/ernani-
pimentel 

 

 

 

ALGUMAS FONTES DE CONSULTA (eletrônicas) 
E FONTES DE REFERÊNCIA DESTA APRESENTAÇÃO 

 

Nota:As fontes de consulta desta apresentação estão citada no 
slide 51. 
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