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ACORDO ORTOGRÁFICO

Março / 2012

O Novo Acordo Ortográfico está em vigor no Brasil desde janeiro/2009.
Esse acordo foi firmado entre países de língua portuguesa: Portugal, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Timor Leste.

*Por Denise Pinheiro Oliveira

Tal acordo tem como objetivo adotar a mesma escrita nos países falantes de língua
portuguesa para, com isso, aumentar o prestígio internacional.

ALGUMAS ALTERAÇÕES NO PORTUGUÊS DO BRASIL
TREMA ( ¨ )
O trema deixa de ser usado.
Passa-se a escrever: cinquenta, frequente, consequente, consequência, tranquilo, pinguim, linguiça, sagui,
sanguíneo.
**A letra U continuará a ser pronunciada.**
ACENTUAÇÃO
1.
Cai o acento circunflexo ( ^ ) dos hiatos êe e ôo: leem, creem, veem, voo, enjoo, perdoo, abençoo

2.
Cai o acento agudo ( ´ ) do ditongo aberto ói quando a palavra for paroxítona: joia, paranoia, paranoico, tipoia.
3.
Se a palavra não for paroxítona (no caso ela será classificada como oxítona), permanece o acento: anzóis,
caracóis, lençóis.
4.
Cai o acento agudo ( ´ ) do ditongo aberto éi quando a palavra for paroxítona, isto é, quando houver uma sílaba
depois do ditongo. Fica: assembleia, centopeia, colmeia, geleia, plateia.
5.
Se a palavra não for paroxítona (no caso ela será classificada como oxítona), isto é, se a última sílaba for ei,
seguida ou não de s, permanece o acento: anéis, coronéis, fiéis, pincéis, réis.

Na próxima dica, haverá mais informações sobre o Novo Acordo Ortográfico. Aguarde!
* Graduada em Letras - Português/Inglês e Especialista em Língua Portuguesa pela Universidade Cruzeiro do Sul. Ministra aulas de Português
para Brasileiros (atualização gramatical e redação empresarial) e Português para Estrangeiros. É responsável pelos cursos de Língua
Portuguesa da All About Idiomas.
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