A Reforma Ortográfica no Português
A partir de janeiro de 2009 os países de língua portuguesa passarão a usar uma nova regra
ortográfica.
Para o Brasil a nova ortografia mudará apenas algumas coisas mas no todo quem mais sofreu com
as mudanças do Acordo Ortográfico foi o Português europeu.
Vamos ver algumas palavras que terão de ser escritas diferentes pelos brasileiros:
•

•

O trema „ü“. Todas as palavras que antes tinham o trema agora serão escritas sem ele. Ex.:
tranquilo, cinquenta, frequência, linguiça, pinguim, consequência etc. Somente as palavras
de origem estrangeira manterão o trema, como Müller, Bündchen etc.
Com relação aos acentos ocorreram algumas mudanças significativas. Vamos ver como fica
com o acento circunflexo:
Como era

Como fica

eles vêem
eles lêem
vôo; enjôo

eles veem
eles leem
voo; enjoo

Agora vamos ver como fica com o acento agudo nos ditongos abertos:
•

•

•

O acento agudo desaparece nas palavras paroxítonas, ou seja, as palavras assembléia, idéia,
heróico entre outras passam a ser escritas assembleia, ideia, heroico. A pronúncia continua
a mesma!!!
O acento agudo desaparece na letra U em algumas formas verbais como apaziguar, arguir,
averiguar, obliquar
Como era

Como fica

apazígüe
averígüe
argüi

apazigue
averigue
argui

O uso do acento agudo não muda nas palavras oxítonas e nos monossílabos tônicos.
herói; Ilhéus; céu; dói; só

•

O acento agudo nos hiatos I e U desaparece quando antes do hiato vem um ditongo, ou seja,
palavras como feiúra, bocaiúva passam a ser escritas feiura, bocaiuva. As únicas palavras
que não mudam são as terminadas em I e U, seguidas ou não de S como, Piauí, tuiuiú.
Com relação ao uso do Hífen, veja as novas regras:

Algumas palavras compostas perderam o hífen como manda-chuva, pára-quedas, páraquedista, que passam a ser escritas da seguinte forma: mandachuva, paraquedas e paraquedista.
Em outras palavras, por sua vez, o hífen passa a ser usado quando o segundo elemento se
inicia por vogal idêntica à vogal final do prefixo ou por H, por exemplo: microondas e
arquiinimigo passam a ser escritas assim micro-ondas, arqui-inimigo. Em outros casos porém
desaparece como na palavra infra-estrutura, que agora passa a ser infraestrutura.
Com palavras terminadas em B, o hífen continua a ser usado quando o segundo elemento é
iniciado por B, H ou R. Exemplo: subreitor passa a ser sub-reitor.
Quando a palavra vem com o prefixo CO o hífen continua a ser usado quando a palavra
seguinte for iniciada por H, por exemplo co-herdar, mas desaparece nos outros casos como:
coedição, coautor, que antes eram separados.
O hífen continua e passa a ser usado quando o segundo elemento é iniciado por D, H ou R,
como por exemplo na palavra ad-digital.
O hífen continua e passa a ser usado com o prefixo MAL diante de L, H e vogal. Exemplo:
mal-limpo, mal-humorado.
O prefixo BEM desaparece nas palavras citadas no acordo e nas suas correlatas. Palavras
como bem-feito ficam agora benfeito, bem-querer (benquerer), bem-querido (benquerido).
Palavras terminadas em R mantêm o hífen quando o segundo elemento é iniciado por H ou
R, portanto não mudam as palavras super-homem, inter-relação.
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