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 CAPÍTULO 1:
 ORTOGRAFIA

Não há regras para resolver todos os casos de ortografia. É uma questão 

de  uso da língua.  Quem lê  mais,  tem mais  contato  com as regras  e, 

conseqüentemente,  mais  facilidade  para  escrever.  Porém,  algumas 

dúvidas podem ser tiradas com as dicas a seguir.

1. –SÃO ou –SSÃO ou –ÇÃO ?

A) Em todos os substantivos derivados dos verbos terminados em GREDIR, MITIR 

E CEDER, devemos usar “ss” :

AGREDIR = AGRESSÃO

TRANSGREDIR = TRANSGRESSÃO

OMITIR = OMISSÃO

DEMITIR = DEMISSÃO

ADMITIR = ADMISSÃO

REGREDIR = REGRESSÃO

PERMITIR = PERMISSÃO

CEDER = CESSÃO

CENCEDER = CONCESSÃO

B) Em todos os substantivos derivados de verbos terminados em ENDER, VERTER 

e PELIR, devemos usar “s”:

PRETENDER = PRETENSÃO

REVERTER = REVERSÃO

CONVERTER = CONVERSÃO

EXPELIR = EXPULSÃO

TENDER = TENSÃO

ASCENDER = ASCENSÃO
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VERTER = VERSÃO

SAUBVERTER = SUBVERSÃO

APREENDER = APREENSÃO

C)  Em  todos  os  substantivos  derivados  dos  verbos  TER  e  TORCER  e  seus 

derivados, devemos usar “ç”:

DISTORCER = DISTORÇÃO

ABSTER = ABSTENÇÃO

RETER = RETENÇÃO

TORCER = TORÇÃO

ATER – ATENÇÃO

CONTORCER = CONTORÇÃO

OBTER = OBTENÇÃO

D) –SINHO ou –ZINHO ?

E) Usamos “s” (=SINHO) os diminutivos derivados de palavras que já têm a letra “s”:

TÊNIS = TENISINHO

CASA = CASINHA

LÁPIS = LAPISINHO

PIRES = PIRESINHO

MESA = MESINHA

OBS: Reparem que no diminutivo a acentuação desaparece.

F) Usamos “z” (=ZINHO) os diminutivos derivados de palavras que não têm a letra 

“s”:

BALÃO = BALÃOZINHO

PAI = PAIZINHO
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PAPEL = PAPELZINHO

ANIMAL – ANIMALZINHO

TONEL = TONELZINHO

PASTEL = PASTELZINHO

FLOR = FLORZINHA

G) Usamos –ISAR ou –IZAR ?

H) Usamos “s” em (=ISAR) os verbos derivados de palavras que já têm o “s”:

PESQUISA = PESQUISAR

PARALISIA = PARALISAR

AVISO = AVISAR

ANÁLISE = ANALISAR

I) Usamos “z” em (-IZAR) os verbos derivados de palavras que não têm a letra “s”:

AMENO = AMENIZAR

CIVIL = CIVILIZAR

FÉRTIL = FERTILIZAR

LEGAL = LEGALIZAR

NORMAL = NORMALIZAR

REAL = REALIZAR

SUAVE = SUAVIZAR

MUDANÇAS COM A NOVA REGRA ORTOGRÁFICA
De acordo com a nova regra ortográfica vigente a partir  de janeiro  de 2009, 

houve poucas mudanças que se segue abaixo:
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  Alfabeto

O  alfabeto  brasileiro  passa  a  ter  26  letras,  em  vez  de  23. 

Foram incluídas k, w e y, usadas principalmente em siglas e palavras originárias 

de outras línguas.                          

Exemplos:
Franklyn,  Darwin,  darwinismo,  Kuwait,  kuwaitiano,  km  (para  quilômetro),  kg  (para 

quilograma), kW, (para kilowatt).

Hífen

Algumas regras do uso do hífen foram alteradas pelo novo Acordo. Mas, como 

se trata ainda de matéria controvertida em muitos aspectos, para facilitar a compreen-

são dos leitores, apresentamos um resumo das regras que orientam o uso do hífen com 

os prefixos mais comuns, assim como as novas orientações estabelecidas pelo Acordo. 

As observações a seguir referem-se ao uso do hífen em palavras formadas por prefixos 

ou por elementos que podem funcionar como prefixos, como: aero, agro, além, ante, 

anti, aquém, arqui, auto, circum, co, contra, eletro, entre, ex, extra, geo, hidro, hiper, in-

fra, inter, intra, macro, micro, mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pós, pré, pró, pseudo, re-

tro, semi, sobre, sub, super, supra, tele, ultra, vice, etc. 

1. Com prefixos, usa-se sempre o hífen diante de palavra iniciada por h. 

Exemplos: anti-higiênico, anti-histórico, co-herdeiro, macro-história, mini-hotel, proto-

história, sobre-humano, super-homem, ultra-humano.

Exceção: subumano (nesse caso, a palavra humano perde o h. 

2. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da vogal com que se 

inicia o segundo elemento. 
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Exemplos: aeroespacial, agroindustrial, anteontem, antiaéreo, antieducativo, autoapren-

dizagem, autoescola, autoestrada, autoinstrução, coautor, coedição, extraescolar, infra-

estrutura, plurianual, semiaberto, semianalfabeto, semiesférico, semiopaco.

Exceção: o prefixo co aglutina-se em geral com o segundo elemento, mesmo quando 

este se inicia por o: coobrigar, coobrigação, coordenar, cooperar, cooperação, cooptar, 

coocupante etc. 

3. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa 

por consoante diferente de r ou s.

Exemplos: anteprojeto, antipedagógico, autopeça, autoproteção, coprodução, geopolíti-

ca, microcomputador, pseudoprofessor, semicírculo, semideus, seminovo, ultramoder-

no.

Atenção: com o prefixo vice, usa-se sempre o hífen. 

Exemplos: vice-rei, vice-almirante etc. 

4. Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa 

por r ou s. Nesse caso, duplicam-se essas letras. 

Exemplos: antirrábico, antirracismo, antirreligioso, antirrugas, antissocial, biorritmo, con-

trarregra,  contrassenso,  cosseno,  infrassom,  microssistema,  minissaia,  multissecular, 

neorrealismo, neossimbolista, semirreta, ultrarresistente, Ultrassom. 

5. Quando o prefixo termina por vogal, usa-se o hífen se o segundo elemento começar 

pela mesma vogal. 

Exemplos: anti-ibérico, anti-imperialista, anti-inflacionário, anti-inflamatório, auto-obser-

vação, contra-almirante, contra-atacar, contra-ataque micro-ondas micro-ônibus semi-

internato, semi-interno.
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6. Quando o prefixo termina por consoante, usa-se o hífen se o segundo elemento co-

meçar pela mesma consoante. 

Exemplos: hiper-requintado, inter-racial,  inter-regional, sub-bibliotecário, super-racista, 

super-reacionário, super-resistente, super-romântico.

Atenção: Nos demais casos não se usa o hífen. 

Exemplos: hipermercado, intermunicipal, superinteressante, superproteção. 

Com o prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavra iniciada por r: sub-região, 

sub-raça etc. 

Com os prefixos circum e pan, usa-se o hífen diante de palavra iniciada por m, n e vo-

gal: circum-navegação, pan-americano etc. 

7. Quando o prefixo termina por consoante, não se usa o hífen se o segundo elemento 

começar por vogal. 

Exemplos: hiperacidez, hiperativo, interescolar, interestadual, interestelar, interestudan-

til, superamigo, superaquecimento, supereconômico, superexigente, superinteressante, 

superotimismo.

8. Com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró, usa-se sempre o hí-

fen. 

Exemplos: além-mar, além-túmulo, aquém-mar, ex-aluno, ex-diretor, ex-hospedeiro, ex-

prefeito, ex-presidente, pós-graduação, pré-história, pré-vestibular, pró-europeu, recém-

casado, recém-nascido, sem-terra.

9. Deve-se usar o hífen com os sufixos de origem tupi-guarani: açu, guaçu e mirim.

Exemplos: amoré-guaçu, anajá-mirim, capim-açu. 
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10. Deve-se usar o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se com-

binam, formando não propriamente vocábulos, mas encadeamentos vocabulares.

Exemplos: ponte Rio-Niterói, eixo Rio-São Paulo. 

11. Não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a noção de composi-

ção. 

Exemplos: girassol, madressilva, mandachuva, paraquedas, paraquedista, pontapé.

12. Para clareza gráfica, se no final da linha a partição de uma palavra ou combinação 

de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte. 

Exemplos: Na cidade, conta-se que ele foi viajar. 

O diretor recebeu os ex-alunos. 

Resumo 

Emprego do hífen com prefixos.

Regra básica - Sempre se usa o hífen diante de h: anti-higiênico, super-homem. 

Outros casos:                                         

1. Prefixo terminado em vogal: Sem hífen diante de vogal diferente: autoescola, antiaé-

reo. 

Sem hífen diante de consoante diferente de r e s: anteprojeto, semicírculo.

Sem hífen diante de r e s.                       

Dobram-se essas letras: antirracismo, antissocial, ultrassom. 

Com hífen diante de mesma vogal: contra-ataque, micro-ondas. 

2. Prefixo terminado em consoante:                             

Com hífen diante de mesma consoante: inter-regional, sub-bibliotecário. 

Sem hífen diante de consoante diferente: intermunicipal, supersônico. 

Sem hífen diante de vogal: interestadual, superinteressante. 
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Observações: 
1. Com o prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavra iniciada por r sub-regi-

ão, sub-raça etc.                         

Palavras iniciadas por h perdem essa letra e juntam-se sem hífen: subumano, subuma-

nidade. 

2. Com os prefixos circum e pan, usa-se o hífen diante de palavra iniciada por m, n e 

vogal: circum-navegação, pan-americano etc. 

3. O prefixo co aglutina-se em geral com o segundo elemento, mesmo quando este se 

inicia por o: coobrigação, coordenar, cooperar, cooperação, cooptar, coocupante etc. 

4. Com o prefixo vice, usa-se sempre o hífen: vice-rei, vice-almirante etc. 

5. Não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição, 

como girassol, madressilva, mandachuva, pontapé, paraquedas, paraquedista etc. 

6. Com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró, usa-se sempre o hí-

fen:  ex-aluno,  sem-terra,  além-mar,  aquém-mar,  recém-casado,  pós-graduação,  pré-

vestibular, pró-europeu. 

(Fonte: Guia Prático da Nova Ortografia - Douglas Tufano 

Editora Melhoramentos)

  Emprego do E, I

Escreve-se com i, e não com e, antes da sílaba tônica:                            
Adjetivos e substantivos derivados em que entram os sufixos -iano e -iense.

Exemplos: acriano (do Acre), camoniano (referente a Camões), torriense (de Torres), 

açoriano (dos Açores), rosiano (relativo a Guimarães Rosa).
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     Você sabia...

                   Fonte: http://www.revisandotextos.com.br/erros-de-portugues-em-

entrevista-de-emprego.html
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       ...que de cada dez pessoas que passam por uma entrevista de trabalho,

    sete são reprovadas porque falam ou escrevem errado? Os testes de

   português são eliminatórios e o índice de reprovação é alto: 62% dos

   candidatos de nível médio e 45% de nível superior não conseguem passar

   porque têm pouco vocabulário, não compreendem o texto e demonstram

   falta de leitura?


	 CAPÍTULO 1:
	 ORTOGRAFIA
	OMITIR = OMISSÃO
	REGREDIR = REGRESSÃO

	MESA = MESINHA
	REAL = REALIZAR


