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ACORDO ORTOGRÁFICO 
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SUPRESSÃO DE 
CONSOANTES MUDAS 

• Esta supressão é estabelecida com 
base no critério da pronúncia. 

 
• Quando a primeira consoante é 

pronunciada, mantém-se. 
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• O /c/ e o /p/ destas sequências 
mantêm-se porque se pronunciam. 

 

–   Adepto, apto, eucalipto, inapto, rapto, 

compacto, convicto, pacto, pictural, 

convicção, ficção, ficcionar, erupção, 

núpcias, helicóptero, …  
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• Nestas sequências caem porque 

não se pronunciam. 

–  cc – confeciona, lecionar, … 

–  cç – correção, coleção, transação, … 

–  ct – ator, letivo, afetividade, ata … 

–  pc – excecional, dececionante, … 

–  pç – conceção, adoção, … 

–  pt – ótimo, adotar, batismo,  … 
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• Quando nas sequências <mpc>, 
<mpç> e <mpt> se elimina o <p>, 
o <m> passa a <n>, escrevendo-se, 
respetivamente, <nc>, <nç> e 
<nt>. 

 
–   peremptório  /  perentório 
–  assumpção /  assunção 
–  … 
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«Sendo a pronúncia um dos critérios 
em que assenta a ortografia da 
língua portuguesa, é inevitável que 
se aceitem grafias duplas naqueles 
casos em que existem divergências 
de articulação (…)» 
 
 

in Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, p. 26 

DUPLA  GRAFIA 



7 7 

• Alguns exemplos de palavras que 
podem ser escritas de duas 
maneiras, conforme são 
pronunciadas1.  

 

–  Infeccioso / Infecioso 
 

–  Característica / Caraterística 
 

–  Dactilografar / Datilografar 
 
1. Cerca de 187 palavras num universo de 200.000. 
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–  Acupunctura / Acupuntura 
–  Sector / Setor 
–  Olfacto / Olfato 
–  Omnipotente / Onipotente 

–  Decepcionar / Dececionar 
–  Recepção / Receção 
–  Céptico / Cético 
–  Interruptor / Interrutor 

–  …  
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ACENTUAÇÃO DAS PALAVRAS 

Em português, as palavras, quanto à 
acentuação,  podem ser: 
 
•  Agudas ou oxítonas (acentuadas 
na última sílaba). 

–  café, coração, … 
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• Graves ou paroxítonas (acentuadas 
na penúltima sílaba).  

– pena, salgado, …  
 
• Esdrúxulas ou proparoxítonas 

(acentuadas na antepenúltima 
sílaba). 

 
–  família, apóstrofe, … 



11 11 

SUPRESSÃO DO ACENTO GRÁFICO 
NAS PALAVRAS PAROXÍTONAS 

•  As formas verbais terminadas em 
/em/ precedidas de /e/ - /eem/ 
não recebem acento circunflexo.  
 

−  creem, descreem, veem, reveem; 
 
−  deem, leem; 
 
−  … 
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• O ditongo /oi/ não recebe acento 
agudo: 

 
–  asteroide, heroico, jiboia, ... 
 

• Os ditongos /iu/ e /ui/ precedidos de 
vogal não recebem acento agudo nas 
oxítonas e nas paroxítonas:  

 
–  distraiu, instruiu, pauis (plural de paul), 
  
– … 
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•  As palavras graves homógrafas1 de 
palavras com vogal tónica aberta ou 
fechada não recebem acentos.  

 

–    para /á/, verbo; para /a/, preposição; 

Ex.: Para o carro para eu sair. 
 
–  polo(s) /ó/, nome; polo(s) /ô/, (por

+los); 
 
 
1. Homógrafa: Palavra que, com sentido e pronúncia diferentes, 

se escreve do mesmo modo que outra, ex: este (pronome 
demonstrativo); este (ponto cardeal). 



14 14 

  
–  pelo /é/, verbo; pelo /ê/, nome e pelo /

ê/, (per+los); 
 

Exs.: Eu pelo as batatas. 
           O pelo do cão é macio. 
            Vou pelo centro da via. 

 
– pera /ê/, nome; pera /é/, preposição 

arcaica; 
 

Exs.: Esta pera é doce? 
     «Pera que estes meus versos vossos sejam», 

(Camões) 
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OBSERVAÇÕES 

•  Mantêm o acento circunflexo (^) as 
formas verbais: 
  

– pôr (forma verbal) para se distinguir de 
por (preposição); 

 

Ex.: Vou pôr a mesa. 
       Não vou por aí. 

 

– pôde (pretérito perfeito do indicativo) 
para se distinguir de pode (presente do 
indicativo); 
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–  dêmos (presente do conjuntivo) para 
se distinguir de demos (pretérito 
perfeito do indicativo). 

 

• É opcional o acento agudo na 1.ª p. 
pl. do pret. perf. do ind. dos verbos 
da 1.ª conjugação (-ar) para se 
distinguir do presente do indicativo: 

 

–   andámos (pretérito perfeito do 
indicativo) andamos (presente do 
indicativo). 
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MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS 

«O novo Acordo Ortográfico organiza 
a utilização da minúscula no início da 
palavra e prevê a opção entre a  
minúscula  e a maiúscula (...)» 
 
 

Lúcia Vaz Pedro, Acordo Ortográfico, Euro Impala, 2009, p. 22  
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• Uso da inicial minúscula: 
 

−  Meses do ano: 
 

 Ex.: O Natal celebra-se a 25 de dezembro. 
  
−  Estações do ano: 
 

  Ex.: A primavera segue-se ao inverno. 
 
−  Pontos cardeais ou colaterais: 
  
  Ex.: O Porto Santo fica a nordeste da Madeira. 
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OBSERVAÇÕES 

• Quando estes nomes correspondem 
a uma região ou quando se utilizam 
as respetivas abreviaturas, 
escrevem-se com inicial maiúscula. 

 

 Exs.: Já não existe rivalidade entre o Sul e o 
Norte. 
 As belezas do Norte de França são superiores às 
do Sul. 

O grupo de escuteiros dirige-se para N. 
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• Uso opcional de minúscula ou 
maiúscula: 

–  Formas de tratamento: 

  Exs.: Santa Maria ou santa Maria; Senhor 
Doutor ou senhor doutor; Exmo. Sr. ou exmo. 
sr.; … 

 

–  Cursos, disciplinas escolares e domínios 
do saber: 

  Exs.: Direito ou direito; Português ou 
português; História da Língua ou história da 
língua; … 
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–   Nomes de ruas, lugares públicos, templos ou 
edifícios: 

  Exs.: Igreja da Lapa ou igreja da Lapa; Rua 
da Carreira ou rua da Carreira; … 

 

–   Títulos de livros ou obras, salvo o 1.º 
elemento e os nomes próprios, que se 
mantêm: 

  Exs.: D. Joana Rabo de Peixe ou D. Joana 
rabo de peixe; … 
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Hifenização 
• Todos os prefixos são aglutinados à 

base (regra geral). 
–  eurodeputado, 
–  psicossocial,(*) 
–  minissaia,(*) 
–  antirrevolucionário,(*) 
–  agroindustrial, 
–  extraescolar, 
–  coobrigação, 
–  proótico, 
–  reentrar, 
–  preexistencialismo, … 
(*) quando o segundo elemento começa por /r/ ou /s/, a 

consoante duplica  
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• Emprega-se o hífen nos seguintes 

casos: 

– Prefixo terminado em vogal e base 
começada pela mesma vogal (exceto  

    co-, re-, pre-, pro-): 

Ex.: contra-ataque, semi-interno, micro-ondas, … 
 

−  Sempre que a base começa por /h/: 
 

Ex.: Anti-higiénico, super-homem, co-herdeiro, … 
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- Sempre que o prefixo ex- tem sentido de 

anterioridade.  
 

Ex.: Ex-presidente, ex-marido, … 

 
Nota: Sempre que o prefixo ex- tem sentido de movimento 

para fora, mantém-se sem hífen. 
 

Ex.: Excomungar, excêntrico, 
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- Sempre que o prefixo é acentuado 
graficamente:  

Ex.: Pré-operatório, além-fronteiras, … 

 

- Quando a base é uma sigla, um 

estrangeirismo, um nome próprio, ou um 

acrónimo.  

Ex.: anti-MPLA, anti-apartheid, anti-Salazar, anti-NATO, … 
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- Quando se juntam duas palavras. 
 

Ex.: Cirurgião-plástico, cartão-postal, … 

 

- Em unidades discursivas lexicalizadas. 
 

Ex.: Come-e-cala, maria-vai-com-as-outras, … 

 

- Em todas as onomatopeias. 

Ex.: Truz-truz, blá-blá, … 
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- Palavras que designam espécies da área 

botânica ou zoológica. 
 

Ex.: Ervilha-de-cheiro, formiga-branca, … 

 

Observação: Não se emprega o hífen na ligação da 

preposição de com formas monossilábicas do 

presente do indicativo do verbo haver. 

Ex.: Hei de, hão de, … 
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PROCESSOS IRREGULARES DE 
FORMAÇÃO DE PALAVRAS 

• Segundo o Dicionário Terminológico, 
empréstimo é o «processo de 
transferência de uma palavra de uma 
língua para outra». 

–    sandwich, ballet, stress, dossier, … 
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−  Aportuguesamento de alguns termos 
estrangeiros. 

Antes 
Atelier 
Bibelot 

Breafing 

Agora 
Ateliê 
Bibelô 

Brifingue 
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Antes 
Kart 

Cartoon 
Gang 
Pivot 
Lobby 
Motard 
Plafond 

Rail 
Stress 

Agora 
Carte 

Cartune 
Gangue 

Pivô 
Lóbi 

Motar 
Plafom 
Raile 

Stresse 
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Antes 
Stand  
Staff 
Troica 
 Dossier   

Hamburger   
Motocross 

Vip 
 Cowboy   

Abajour 
  Nylon   

Agora 
Stande 
Stafe 
Tróica 
Dossiê 

Hambúrguer 
Motocrosse 

Vipe 
Cobói 
Abajur 
Náilon 
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EMPRÉSTIMOS COM DUPLA 
POSSIBILIDADE DE ESCRITA EM 

PORTUGUÊS 

–  Email / Correio electrónico 

–   Barbecue / Churrasco 

–   Check in / Registo de Embarque 
–   Check up / Exame Geral 
–   Feeling / Perceção 
–   Hi-fi / Alta-fidelidade 
–   Know-how / Saber-fazer 
–   … 
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CONVERSORES 

–   
http://www.flip.pt/FLiP-On-line/Conversor-
para-o-Acordo-Ortografico.aspx (utilizar em linha); 

 

–   
http://www.portoeditora.pt/acordo-ortografico/
conversor-texto/ (utilizar em linha); 

 

– http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?
action=lince (decarregar); 

 

–   … 
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Sítios da Internet 

– http://www.portaldalinguaportuguesa. 
org/ 

 

–  
http://www.madeira-edu.pt/tabid/1546/
Default.aspx 

– … 



DISPOSITIVOS MÓVEIS 
Smartphones Android: 
• Priberam: 

https://market.android.com/details?
id=com.sevontheweb.priberam&feat
ure=search_result 

• Dicionário apk Tiago Brito:  
https://market.android.com/details?
id=com.inovadoor.dicionario&feature
=search_result 

•    
•  iPhone: 

• Priberam: 
http://itunes.apple.com/pt/app/
dicionario-priberam-da-lingua/
id355889884?mt=8 

• Porto Editora: 
http://www.portoeditora.pt/mobile/
dicionarios-mobile/ 

  
•  iPad: 

http://www.portoeditora.pt/mobile/
dicionarios-mobile?
restricts=8068x11535x11536x11540
&facetcode=temas 
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iPhone:  
• Priberam: 

http://itunes.apple.com/pt/app/
dicionario-priberam-da-lingua/
id355889884?mt=8 

• Porto Editora: 
http://www.portoeditora.pt/mobile/
dicionarios-mobile/ 
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•  iPad: 
http://www.portoeditora.pt/mobile/
dicionarios-mobile?
restricts=8068x11535x11536x11540
&facetcode=temas 
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