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Com a inserção do K (capa), 
W (dâblio/dáblio ou duplo vê) 
e Y (ípsilon ou i grego), o 
alfabeto português tem 
agora 26 letras. 
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Uso do K, W e Y: 
• Nomes próprios e seus derivados: 
    Kant           kantiano;                Franklin      frankliniano 
    Wagner     wagneriano 

• Unidades monetárias: 
                     kina  kwanza   won    yuan 

• Símbolos de uso internacional: 
Kg quilograma;   Km quilómetro;   W watt; oeste; 
Yd  jarda;    K  potássio; kelvin 

•Desportos e desportistas: 
Windsurf                  windsurfista            
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primavera 
verão 

março 
junho 
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• Escrevem-se com inicial minúscula: 
 

- os meses do ano: 
 janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 
outubro, novembro, dezembro. 
 
-os pontos cardeais e colaterais: 
norte, sul, este, oeste, nordeste, noroeste, sudeste ou sueste, 
sudoeste, és-nordeste, és-sudeste ou és-sueste, nor-noroeste, nor-
nordeste, oés-noroeste, oés-sudoeste, su-sudeste ou su-sueste, su-
sudoeste. 
 
N.B.: Mantém-se inicial maiúscula nas abreviaturas dos pontos 
cardeais e colaterais, assim como na designação de regiões com os 
mesmos pontos:  O Sul está em festa. 
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Casos em que o uso de maiúscula é opcional no início da palavra: 
 
•Títulos de livros, devendo o primeiro elemento ser sempre escrito com 
maiúscula inicial, assim como os nomes próprios aí existentes: 
 
A ilustre casa de Ramires ou A Ilustre Casa de Ramires 
As pupilas do senhor reitor ou As Pupilas do Senhor Reitor 
 
• Formas de tratamento, expressões que exprimem reverência, hierarquia, 
cortesia: 
 

senhor professor ou Senhor Professor;  exmo sr. ou Exmo. Sr. 
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Casos em que o uso de maiúscula é opcional no início da palavra: 
 
• Nomes que designam domínios do saber, cursos e disciplinas escolares. 
 

Português ou português 
Matemática ou matemática 

Cultura Portuguesa ou cultura portuguesa 
 

• Logradouros públicos, templos ou edifícios 
 

Rua das Escolas ou rua das escolas 
Padrão dos Descobrimentos ou padrão dos descobrimentos 
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ótima                                                trator 
seleção 

refletir 
arquiteto 

elétrico 
reação 

reta                   trajeto 
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Supressão gráfica de consoantes mudas ou não articuladas, 
determinada pelo critério da pronúncia. 
 
 

cc                            colecionador, lecionar, confecionar, abstracionismo 
N.B.: Nos casos em que a consoante se articula, esta mantém-se:  

faccioso, ficcional, friccionar, perfeccionismo. 
 
 

cç                             ação, coleção, contração, correção, deteção, direção, 
distração, extração, fração, infração, injeção, objeção, projeção, proteção, 
reação, seleção. 
N.B.: Nos casos em que a consoante se articula, esta mantém-se: 

convicção, ficção, fricção, sucção. 
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ct                  ata, ativar, ator, atual, adjetivo, afeto, arquitetura, coletivo, correto, 
detetar, dialeto, direto, diretor, elétrico, espetáculo, exatamente, letivo, 
objetivo, projeto, refletir.           
N.B.:   Nos casos em que a consoante se articula, esta mantém-se: 

bactéria, compacto, convicto, facto, intelectual, lácteo, néctar, pacto.   
 
 
pc                  anticoncecional, dececionante, excecional, rececionista. 
N.B.: Nos casos em que a consoante se articula, esta mantém-se: 

capcioso, egípcio, núpcias, opcional. 
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pç                  aceção, adoção, conceção, deceção, interceção, receção.   
N.B.: Nos casos em que a consoante se articula, esta mantém-se:   

corrupção,   erupção, interrupção, opção. 
 
 
 
 
pt                Egito, adotar, batismo, ótimo, otimismo. 
N.B.: Nos casos em que a consoante se articula, esta mantém-se: 

adepto, apto, eucalipto, inepto, rapto. 
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creem 
joia 

heroico 
reveem 

 
pera 

asteroide 
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Supressão de acentos gráficos em palavras graves 
• a 3ª pessoa do plural do presente do indicativo e do conjuntivo 
das formas verbais  que contêm um e tónico oral fechado em 
hiato com a terminação –em, não recebem acento circunflexo: 

creem, deem, leem, veem,  
descreem, desdeem, releem, reveem. 

 
• palavras como para (de parar), pela (de pelar), pelo (subst.), polo 
(subst.), pera (subst.), pero (subst.) não se acentuam, 
distinguindo-se das homógrafas pelo contexto em que ocorrem. 
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No entanto, o acento circunflexo mantém-
se nas formas pôde (3ª pessoa do pretérito 
perfeito do indicativo), que se diferencia 
da correspondente forma do presente do 
indicativo pode, e na forma verbal pôr, que 
assim se distingue da preposição por. 
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•Supressão de acentos gráficos em palavras graves com 
sílaba tónica no ditongo oi. 
asteroide, heroico, espermatozoide, ictioide, jiboia, joia,  
 
N.B.: Formas como comboio e dezoito já não tinham acento. 
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Hifenização 
 

•Elimina-se o hífen quando o prefixo termina em vogal 
e o elemento imediatamente seguinte começa por r ou 
s, dobrando-se estas consoantes: 
 

Antirreligioso, autorrádio, autosserviço, contrarreação, 
microssistema, semirreta, minissaia, semirreta, 
ultrassecreto. 
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• Elimina-se o hífen nas formações em que o 
prefixo termina em vogal e o elemento 
imediatamente seguinte começa por vogal 
diferente: 
 
agroindustrial, antiaéreo, autoestrada, coautor, 
extraescolar, hidroelétrico, plurianual, 
autoavaliação. 
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•Elimina-se o hífen nas ligações entre a preposição de e 
as formas do verbo haver do presente do indicativo: 
 

Hei de, hás de, há de,  hão de 
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• Emprega-se o hífen quando o prefixo termina em 
vogal e o elemento imediatamente a seguir começa por 
vogal igual, exceptuando o prefixo co-: 
 

anti-ibérico, contra-almirante, micro-ondas,  
semi-interno, coobrigação, coocorrente. 
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• Emprega-se o hífen nas palavras compostas que 
designam espécies na área da botânica e da zoologia: 
 

abóbora-menina, couve-flor, erva-doce, erva-do-chá, 
feijão-verde, ervilha-de-cheiro, cobra-capelo, formiga-
branca. 



Baseado em: 


