O novo acordo ortográfico.
Gostemos ou não, ele aí está: o
novo acordo ortográfico!
A Biblioteca Escolar,
pretendendo ir ao encontro das
necessidades de alunos, funcionários e
professores, apresenta-te este folheto que
pretende dar a conhecer algumas das
regras que passam a reger a ortografia
portuguesa. Atenção: esta ajuda não
exclui a necessidade de consultar
dicionários, prontuários ou socorrer-se
de alguém mais familiarizado com estas
novas regras!
Afinal de contas, a língua é uma
menina que acompanha as modas,

Propomos-te um jogo. Lê o texto e tenta
escrevê-lo de acordo com a nova
ortografia. Encontrarás oito erros!
No antigo Egipto, as mulheres dos
Faraós adornavam-se com jóias valiosíssimas!
Actualmente, já não há faraós que dêem
´pedras preciosas… E agora, como hão-de os
egípcios conquistar as suas mulheres? Se forem
prómachistas, lá encontrarão algum microondas
que as satisfaça… Elas, com sentido óptimo de
justiça, não acharão grande piada...

Vamos escrever, de
ACORDO?
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utilizando novas roupagens e perdendo
outras, mas mantendo-se sempre, mas
sempre, como o traço que a distingue de
outros povos e nações. Respeitemo-la e
acompanhemo-la na sua modernização!
Estamos na net em:

Em Português nos
entendemos!

O novo acordo ortográfico!
O ALBABETO ATUAL
Aqui tens o novo alfabeto português!
Repara que foi enriquecido com três novas
letras que já conhecias, mas que não faziam
parte do alfabeto. À frente da cada nova letra,
tens a maneira como se deve pronunciar.

O que muda com o novo acordo?

4. O uso do hífen (-)

1.

a) Deixa de se usar hífen no presente do
indicativo do verbo haver.

Supressão das consoantes c e p quando
não são pronunciadas nas seguintes
sequências consonânticas:

CC—accionar » acionar

Exemplos: hei de, hás de, há de, heis de, hão
de.

CT—actual » atual

b) Em palavras compostas por prefixação se
o prefixo acaba por vogal e o segundo
elemento começa por vogal diferente.

PC—recepção » receção

Exemplos: autoestrada; extraescolar.

A, a, B, b, C, c, D, d, E, e, F, f, G, g, H, h, I, i

PÇ—excepção » execeção

J, j.

PT— óptimo » ótimo

c) quando o prefixo termina em vogal e o
segundo elemento começa por r ou s.

CÇ—acção » ação

Exemplos: minissaia; antirracista.

K, k —capa ou cá,
L, l, M, m, N, n,, O, o, P, p, Q, q, R, r, S, s,

2.

T, t, U, u, V, v,

a) Palavras graves com ditongo tónico ói

d) Uso do hífen quando o prefixo termina
numa vogal e o segundo elemento começa
pela mesma vogal.

W, w —dâblio ou dáblio

Jóia » joia

Exemplo: micro~-ondas

X, x

b) Formas verbais graves terminadas em —êem

Y, y —ípsilon

Dêem » deem; crêem » creem

e) Quando o segundo elemento começa por
h.

Z, z

Outros casos:

Estas novas letras só se utilizam:

Supressão do acento gráfico em

Para (forma verbal do verbo parar) e para
(preposição)

a)

em antropónimos (nome de pessoas),
como, por exemplo: Kant.

b)

Em topónimos (nome de localidades) e
seus derivados como, por exemplo:
Washington.

a)

Em siglas, símbolos, unidades de
medida
internacionais
e
estrangeirismos.. Exemplos: WC, km,
watt, yoga

b)
primeira pessoa do plural do presente do
conjuntivo do verbo dar.

c)

3.

Uso facultativo do acento
formas verbais do pretérito perfeito do
indicativo terminadas em —-ámos.

Exemplo: auto-hipnose
f) Com os prefixos pós-, pré- e próExemplo: pós-graduação; pré-escolar; próativo.
5. Uso obrigatório de minúscula:
- meses e estações do ano, pontos cardeais e
colaterais, uso de fulano, beltrano e sicrano.

Exemplo: passámos ou passamos.

Exemplo: dêmos ou demos
c)

outro caso: forma ou fôrma (molde)
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