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A Priberam produz ferramentas linguísticas para o português do Bra-
sil e para o português de Portugal, notadamente corretores ortográfi-
cos e dicionários de português.

Entre os usuários de produtos e serviços da Priberam se encontram 
meios de comunicação social brasileiros (Folha de São Paulo e Esta-
do de São Paulo) e portugueses (Expresso, Visão ou Público) e muitos 
outros profissionais que trabalham com a redação de textos em língua 
portuguesa.

Este guia surgiu como resposta às solicitações de muitos usuários que 
querem ou têm de aplicar o Acordo Ortográfico de 1990 e com o ob-
jetivo de disponibilizar aos interessados uma obra prática e acessível 
para compreensão e aplicação da nova ortografia.
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Nota: em caso de dúvida sobre as palavras utilizadas neste guia, consultar o glossário final.
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A ortografia é uma convenção sujeita 
a alterações.

O Acordo Ortográfico de 1990 (AO) é 
um texto legal que pretende regular 
apenas a ortografia do português.

As alterações ortográficas não  
pretendem interferir nas outras 
partes da língua, como a pronúncia, 
o léxico ou a sintaxe.

...  a ortografia em vigor antes do Acordo Ortográfico de 1990 segue  
um texto legal publicado em 1943, com alterações em 1971 ?

...  a ortografia é a única parte da língua portuguesa  
que é regulamentada por atos legislativos ?

...  é usada a designação “Acordo Ortográfico” porque se trata de 
uma reforma ortográfica que resulta de um acordo entre dois 
ou mais países ?
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Inclusão de k, w, y

Para saber mais: ver Base I do Acordo Ortográfico (www.flip.pt/acordo).

...   na prática, o uso das letras k (cá), w (dáblio) e y (ípsilon) não muda, 
estas apenas passam a fazer parte, oficialmente, do alfabeto português, 
que fica com 26 letras ?

...   quando se escrevem derivados de nomes próprios estrangeiros se deve 
respeitar a ortografia do nome próprio, mesmo que contenha k, w, ou y 
(ex.: Byron > byroniano, Darwin > darwiniano, Kafka > kafkiano)  ?
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...  heroico perde o acento mas herói continua sendo acentuado, porque é 
uma palavra aguda ?

...  as palavras que perdem o acento mantêm a mesma pronúncia (ex.: estreia, 
geleia, jiboia, tabloide) ?

...  nenhum nome de pessoa, empresa, marca comercial, etc. terá de ser  
obrigatoriamente alterado por causa do Acordo Ortográfico de 1990  
(ex.: Andréia Cóias, Clube Tróia, Hotel Pompéia) ?
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Para saber mais: ver Base IX, 3.º do Acordo Ortográfico (www.flip.pt/acordo).

Ditongos -éi- e -ói- deixam de ter acento nas  
palavras graves

alcalóide  alcaloide
alcatéia  alcateia 
bóia  boia
epopéia  epopeia

heróico  heroico
idéia  ideia 
intróito  introito
paranóia  paranoia

...  os nomes das localidades  
também são alterados com  
o Acordo Ortográfico  
(ex.: Coreia, Troia) ?

CORÉIA COREIA

priberam.pt      flip.pt

...  os ditongos acentuados das palavras graves terminadas em -r mantêm  
o acento (ex.: bléizer, contêiner, destróier, gêiser, Méier) ?

http://www.flip.pt/Acordo-Ortografico/Texto/Base-IX-Da-acentuacao-grafica-das-paroxitonas.aspx
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É facultativo o acento em forma |ô|

Para saber mais: ver Base IX, 6.º, b)  do Acordo Ortográfico (www.flip.pt/acordo).

Para saber mais: ver Base X, 4.º  do Acordo Ortográfico (www.flip.pt/acordo).
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Vogais tônicas -i- e -u- deixam de ter acento depois de  
ditongo nas palavras graves

baiúca  baiuca
boiúno  boiuno
cauíla  cauila
feiúra  feiura
maoísmo  maoismo

forma (s.f.)  forma, fôrma

... se mantém o acento na vogais tônicas -i- e -u- depois de ditongo nas  
palavras agudas  (ex.: Piauí, sarauí, tuiuiú) ?

... esta é a reintrodução na ortografia do português de uma grafia facultativa 
(fôrma) que já tinha desaparecido oficialmente na ortografia portuguesa  
e na ortografia brasileira ?

http://www.flip.pt/Acordo-Ortografico/Texto/Base-IX-Da-acentuacao-grafica-das-paroxitonas.aspx
http://www.flip.pt/Acordo-Ortografico/Introducao.aspx
http://www.flip.pt/Acordo-Ortografico/Texto/Base-X-Da-acentuacao-das-vogais-tonicas-i-e-u
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A terminação verbal -êem deixa de ter acento  
circunflexo

A terminação -ôo ou -ôos perde o acento circunflexo
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...  as palavras que perdem o acento mantêm a mesma pronúncia  
(ex.: creem, veem) ?

... não há alteração nas formas dos verbos ter e vir e derivados  
(ex.: têm, vêm) ?

Para saber mais: ver Base IX, 7.º  do Acordo Ortográfico (www.flip.pt/acordo).

Para saber mais: ver Base IX, 1.º  do Acordo Ortográfico (www.flip.pt/acordo).

ANTES do AO ANTES do AODEPOIS do AO DEPOIS do AO
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Subjuntivo Subjuntivo

abençôo > abençoo
enjôo > enjoo
vôos > voos

http://www.flip.pt/Acordo-Ortografico/Texto/Base-IX-Da-acentuacao-grafica-das-paroxitonas.aspx
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Palavras homógrafas de certas palavras gramaticais 
deixam de ter acento
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...  as palavras pêra e pêro deixam de ser acentuadas mas os seus plurais, 
peras e peros, não tinham acento circunflexo mesmo antes do Acordo 
Ortográfico de 1990 ?

Ela coa côa o leite.
Esse garoto não para pára.
A pela péla é um jogo semelhante ao tênis.
O pelo pêlo ficou encravado.
Come uma pera pêra ou um pero pêro.
Aprendeu a jogar polo pólo muito cedo.
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...  as palavras por (preposição) / pôr (verbo) e pode (presente do indicativo 
do verbo poder) / pôde (pretérito perfeito do verbo poder) continuam se 
distinguindo também na escrita ?

...  as palavras que perdem o acento mantêm a mesma pronúncia  
(ex.: pelos, polos) ?

...  nenhum nome de pessoa, empresa, marca comercial, etc. terá de ser  
obrigatoriamente alterado por causa do Acordo Ortográfico de 1990  
(ex.: Marília Pêra) ?

Para saber mais: ver Base IX, 9.º do Acordo Ortográfico (www.flip.pt/acordo).

http://www.priberam.pt/
http://www.flip.pt/
http://www.flip.pt/Acordo-Ortografico/Texto/Base-IX-Da-acentuacao-grafica-das-paroxitonas.aspx
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...  os verbos do tipo de aguar, apaniguar, apaziguar, apropinquar, averiguar, 
desaguar, enxaguar, obliquar, delinquir e afins, têm dois paradigmas de 
conjugação (ex.: averiguo, averigua, averiguam; averigue, averiguem ou 
averíguo, averígua, averíguam; averígue, averíguem) ?

...  as palavras que perdem o acento mantêm a mesma pronúncia  
(ex.: desague) ?

Para saber mais: ver Base X, 7.º do Acordo Ortográfico (www.flip.pt/acordo).

-ú- em verbos como arguir, delinquir, desaguar, etc. 
perde o acento
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ANTES do AO ANTES do AODEPOIS do AO DEPOIS do AO
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Subjuntivo Subjuntivo
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...  quando se escrevem derivados de nomes próprios estrangeiros se deve 
respeitar a ortografia do nome próprio, mesmo que contenha trema  
(ex.: Müller > mülleriano) ?

...  nenhum nome de pessoa, empresa, marca comercial, etc. terá de ser  
obrigatoriamente alterado por causa do Acordo Ortográfico de 1990 ?

O trema é suprimido, sendo conservado apenas em  
palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros.

aguenta agüenta
cinquenta cinqüenta
consequência conseqüência
linguiça lingüiça
tranquilo tranqüilo
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Para saber mais: ver Base XIV do Acordo Ortográfico (www.flip.pt/acordo).

http://www.priberam.pt/
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Locuções sem hífen

Supressão do hífen em alguns compostos

Problema: saber o que é considerado locução e o que é considerado palavra hifenizada.

Soluções: consultar o Dicionário Priberam; utilizar o corretor ortográfico ou o conversor do FLiP.

Problema: saber quais os compostos 
que deixaram de ter hífen.

Soluções: consultar o Dicionário  
Priberam; utilizar o corretor orto- 
gráfico ou o conversor do FLiP.

Para saber mais: ver Base XV  do Acordo Ortográfico (www.flip.pt/acordo).

Para saber mais: ver Base XV  do Acordo Ortográfico (www.flip.pt/acordo).

Veio um dos mandachuvas manda-chuvas. 
Salto de paraquedas pára-quedas. 
O trabalho ficou benfeito bem-feito.
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Prefixos e elementos prefixais com novas regras

Sem hífen:
•  primeiro elemento termina em vogal + segundo elemento começa por  

consoante (ex.: agropecuária, infectocontagioso);

•  primeiro elemento termina em vogal + segundo elemento começa por  
r ou s [consoante duplicada] (ex.: antirreligioso, infrassom);

•  primeiro elemento termina em vogal + segundo elemento começa com  
vogal diferente (ex.: agroindustrial, autoestrada).

Com hífen:
•  segundo elemento começa por h (ex.: anti-higiênico);

•  primeiro elemento termina em vogal + segundo elemento começa com  
vogal igual (ex.: arqui-inimigo, micro-ondas)  
[exceção para co- e re-; ex.: coobrigação, reentrar];

•  circum-, pan- + segundo elemento começa por vogal, h, m ou n  
(ex.: circum-navegação, pan-africano);

•  hiper-, inter-, super- + segundo elemento começa por r  
(ex.: hiper-requintado);

•  elementos ex-, sota-, soto-, vice-, vizo-; pós-, pré-, pró-. (ex.: ex-presidente, 
pós-guerra).

Para saber mais: ver Base XVI do Acordo Ortográfico (www.flip.pt/acordo).

 
antissocial anti-social  
autoavaliação auto-avaliação  
autorretrato auto-retrato

extraescolar extra-escolar 
infantojuvenil infanto-juvenil 
maternoinfantil materno-infantil
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Na ausência do presidente, irá o vice- 
-presidente.

Para saber mais: ver Base XX, 6.º  do Acordo Ortográfico (www.flip.pt/acordo).
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Na translineação de palavras hifenizadas, repete-se o hífen na 
linha seguinte.

http://www.flip.pt/Acordo-Ortografico/Texto/Base-XX-Da-divisao-silabica.aspx
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O que é o Acordo Ortográfico de 1990?
O “Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa” é um documento legal que pretende regular a 
ortografia do português. 
Foi assinado em 1990 pela Academia das Ciências de Lisboa, Academia Brasileira de Letras e 
delegações de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, com a 
adesão da delegação de observadores da Galiza. 
No Brasil, o Acordo foi aprovado pelo Decreto Legislativo n.º 54, de 18 de abril de 1995.
Foi alvo de dois protocolos modificativos (em 2000 e em 2004), o último dos quais permitia  
a adesão de Timor-Leste e estipulava que o Acordo entrava em vigor quando três países  
o ratificassem.
O texto oficial, anotado pela Priberam, está disponível em www.priberam.pt/docs/AcOrtog90.pdf.

O Acordo Ortográfico de 1990 já está em vigor no Brasil?
Sim. A 31 de dezembro de 2015 terminou o período de transição de 6 anos no Brasil, durante o 
qual coexistiram a norma ortográfica anterior e a nova norma estabelecida.

O Acordo Ortográfico de 1990 resolve todas as diferenças 
ortográficas entre Brasil e Portugal?
Não. As práticas ortográficas nos dois países resultam muito da tradição lexicográfica, isto é, do 
registro das palavras em dicionários e vocabulários, ao longo de muitos anos. 
Não estão previstos e não são resolvidos pelo Acordo Ortográfico os casos em que a tradição 
lexicográfica portuguesa e a brasileira divergem (ex.: alforje, berinjela, comumente, conosco ou 
miçanga no português do Brasil e alforge, beringela, comummente, connosco ou missanga no por-
tuguês de Portugal). Estas diferenças ortográficas não resolvidas incluem também alguns nomes 
próprios (ex.: Bahia; Islã; Iugoslávia; Madri; Cingapura; Vietnã no português do Brasil e Baía; Islão; 
Jugoslávia; Madrid; Singapura; Vietname no português de Portugal).

...  o pacote de ferramentas linguísticas FLiP, mesmo depois da aplicação do Acordo  
Ortográfico de 1990, contém um corretor para português do Brasil e outro para  
português de Portugal ? 

...  a Priberam explica os seus critérios de aplicação do Acordo Ortográfico em  
http://www.priberam.pt/docs/CriteriosFLiPAO_PB.pdf ? 

priberam.pt      flip.pt
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As diferenças entre o português do Brasil e o português de 
Portugal  são apenas ortográficas?
Não. As diferenças entre as variedades do português do Brasil e do português de Portugal são 
muitas e variadas. Para além das diferenças ortográficas, há diferenças a nível fonético, morfo-
lógico, sintático, semântico e lexical, âmbitos em que o Acordo Ortográfico não tem qualquer 
influência.

...  o Dicionário Priberam tem uma versão para português do Brasil e outra para  
português de Portugal ?

Para saber mais: ver www.flip.pt/Duvidas-Linguisticas/Duvida-Linguistica/DID/587.aspx. 

Posso continuar escrevendo como aprendi na escola?
Sim. O usuário da língua pode optar por utilizar a nova ortografia ou não, uma vez que não pra-
tica qualquer ilícito contravencional. Manter a ortografia aprendida na escola não tem qualquer 
consequência legal, mesmo após o período de transição previsto legalmente. No entanto, quan-
do houver uma generalização da nova ortografia, nomeadamente na comunicação social e em 
contexto escolar, pode ser importante e útil a aprendizagem dessa nova ortografia, em especial 
por motivos sociais e profissionais. A partir de determinada altura, a noção de erro ortográfico 
vai abranger formas que atualmente são práticas correntes, da mesma forma que anteriormente 
eram considerados erros ortográficos práticas alteradas pelo Formulário Ortográfico de 1943.

Já existe um vocabulário oficial com a nova ortografia?
O Vocabulário da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras é a obra de referência 
para a ortografia no Brasil.
Está em curso a criação de um Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa, previsto 
no Acordo de 1990 (art.º 2.º). Este vocabulário integra neste momento vocabulários nacionais 
do Brasil e de Portugal e dados de Moçambique e de Timor-Leste.

É possível alterar automaticamente a grafia de um  
documento para a nova grafia do Acordo Ortográfico?
O FLiP dispõe de uma ferramenta de conversão de texto para a nova ortografia. Para além dis-
so, a Priberam disponibiliza on-line gratuitamente um conversor para o Acordo Ortográfico.  
A partir da janela disponível na tela, o usuário pode digitar as palavras ou as frases (até ao limite 
de 3000 caracteres) que pretende converter, selecionar a variedade de português em que estas 
estão escritas e visualizar as modificações propostas. Estas funcionalidades não dispensam a 
revisão do texto convertido.

priberam.pt      flip.pt
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Texto do Acordo de 1990: www.flip.pt/acordo.

Conversor para a nova ortografia: www.flip.pt/conversor.

Corretor para a nova ortografia: www.flip.pt/online.

Dicionário para a nova ortografia (com alterações destacadas): www.priberam.pt/dicionario.

Serviço de resposta a Dúvidas Linguísticas da Priberam: www.flip.pt/duvidas.

Disponível também para:
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http://www.priberam.pt/dlpo/
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https://market.android.com/details?id=pt.priberam.dicionariolinguaportuguesa
http://itunes.apple.com/pt/app/dicionario-priberam-da-lingua/id355889884?mt=8
http://itunes.apple.com/pt/app/dicionario-priberam-da-lingua/id355889884?mt=8
http://www.amazon.com/dp/B004VF61V2
http://itunes.apple.com/pt/app/dicionario-priberam-da-lingua/id355889884?mt=8
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O FLiP 10 Brasil é um conjunto de ferramentas de revisão e au-
xílio à escrita em português. Inclui um corretor sintático e estilís-
tico, um corretor ortográfico e um conversor para o novo Acordo 
Ortográfico, um conjugador de verbos e o Dicionário Priberam. 
O FLiP 10 Brasil pode ser adquirido por download.

http://www.priberam.pt/
http://www.flip.pt/
http://www.flip.pt/Produtos/FLiP-10-Brasil/Descricao
http://www.flip.pt/Produtos/FLiP-10-Brasil/Descricao
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composto: palavra formada pela junção de um ou mais radicais ou palavras, por justaposição 
(ex.: abre-alas, pontapé) ou aglutinação (ex.: aguardente, pernalta).
conversor: programa informático que permite alterar automaticamente a grafia das palavras para 
a ortografia segundo o Acordo Ortográfico de 1990.
corretor: programa informático que possibilita a revisão e correção de erros ortográficos e sintá-
ticos de um texto em formato digital.
dicionário: coleção organizada, geralmente de forma alfabética, de um conjunto de palavras de 
uma língua, seguidas de sua significação, de sua tradução ou de outras informações.
ditongo: reunião de dois sons vocálicos numa só sílaba (ex.: ai, ão, ei, eu, iu, õe, oi, ui).
elemento prefixal: elemento de composição que se comporta de maneira semelhante a um prefixo 
(ex.: heptacampeão).
fonético: relativo ao som das palavras.
lexical: relativo ao léxico, às palavras do léxico ou às características de cada palavra.
léxico: conjunto das palavras de uma língua.
morfológico: relativo aos processos de formação das palavras.
palavra aguda (ou oxítona): palavra que tem o acento tônico na última sílaba  
(ex.: parar, café, herói).
palavra esdrúxula (ou proparoxítona): palavra que tem o acento tônico na antepenúltima sílaba 
(ex.: fábrica, música).
palavra gramatical: palavra que não tem significado próprio e expressa uma relação gramatical, 
como, por exemplo, as preposições (ex.: a, de) ou as conjunções (ex.: e, ou).
palavra grave (ou paroxítona): palavra que tem o acento tônico na penúltima sílaba  
(ex.: casa, telefone).
palavra homógrafa: palavra que, com sentido e pronúncia diferentes, se escreve do mesmo 
modo que outra (ex.: colher |ê|, verbo e colher |é|, substantivo).
prefixo: partícula que se põe no princípio de uma palavra para lhe modificar o sentido  
(ex.: repensar).
pronúncia: maneira de articular os sons das letras, das sílabas ou das palavras.
reforma ortográfica: conjunto de alterações a um sistema ortográfico ou às regras ortográficas 
de uma língua.
semântico: relativo ao significado das palavras.
sintático: relativo à organização das partes que compõem uma frase.
sintaxe: conjunto de regras e princípios que regem a organização dos elementos das frases. 
translineação: mudança de linha durante a escrita, dividindo uma palavra e escrevendo parte 
dela numa linha e a outra parte no início da linha seguinte.
vocabulário: lista alfabética de palavras de uma língua.
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