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                  Descida  
                                 guiada 
                                           às profundezas 
                                                                   do hífen! 
 
 

 

 

I. EM GERAL, COM HÍFEN: 
 
 

 

1. Regra geral - Há hífen: 

a) Antes de h;  
b) Quando o 2.º elemento começa com 
letra igual àquela com que termina o 
prefixo (vê-se ao espelho). 
 

 
 

super-herói, auto-hipnose. 

micro-ondas, anti-infalamatório, sub-bibliotecário. 

inter-racial.           COM RARAS EXCEÇÕES, JÁ ERA ASSIM 
 

 

2.  Prefixos/elementos prefixados 

acentuados: pré-, pós-, pró-, além-, 
recém-, aquém-. 

pré-aviso, pós-guerra, pró-vida, além-fronteiras,  
recém-casado, aquém-mar. 

 

3.  Se o prefixo/elemento prefixado vier 

antes de siglas/acrónimos, nomes 
próprios e estrangeirismos. 

mini-GPS, mega-show, anti-Europa. 
 

REGRA NOVA, MAS JÁ SE ESCREVIA ASSIM 

 

4. Com ex- (= cessamento). 
 

ex-namorado, ex-combatente, ex-presidente. 
 

5. Com vice-. 
 

vice-presidente, vice-campeão, vice-rei. 
 

6. Com grão-/grã-. 
 

grão-ducado, grã-duquesa, grã-fina. 
 

7. Com bem (com unidade de sentido, 

em geral antes de verbo ou adjetivo). 

bem-vindo, bem-dizer, bem-comportado, bem-criado, 
bem-disposto, bem-humorado, bem-falante. 

 

8. Com sem (em unidade de sentido 

com o elemento seguinte). 

sem-cerimónia, sem-vergonha, sem-terra, sem-abrigo. 

 

9. Nas palavras compostas com unidade 

de sentido e sem elementos de ligação  
(2 palavras independentes). 

arco-íris, decreto-lei, tio-avô, primeiro-ministro,  
azul-claro, amor-perfeito, bem-estar, conta-gotas, 
guarda-chuva, tenente-coronel, segunda-feira. 

 

10. Nos topónimos compostos iniciados 

por grã, grão, forma verbal ou 
ligados por artigo. 

Grã-Bretanha, Grão-Pará, Mira-Sintra, Proença-a-Nova, 
Montemor-o-Novo, Trás-os-Montes. 
Exceções:  Guiné-Bissau e Timor-Leste. 

11. Em todos os compostos derivados 

de topónimos. 

são-tomense (ou santomense), rio-grandense-do-sul, 
norte-americano, vila-condense, cabo-verdiano. 

 

12. Nos compostos em que todos os 

elementos são gentílicos (ou seja, 
designam naturalidade/nacionalidade). 

franco-brasileiro, luso-guineense, hispano-americano, 
luso-afro-asiático, franco-alemão. (gentílico+gentílico) 
Mas: lusodescendente (gentílico+não gentílico) 
 

 

13. Em todas as palavras que designam 

espécies botânicas e zoológicas. 

limão-da-terra, couve-flor, manga-faca; cobra-capelo.    

REGRA NOVA, MAS JÁ SE ESCREVIA ASSIM 
 

 

 

14. Para ligar duas ou mais palavras que 

ocasionalmente se combinam em 
encadeamentos vocabulares. 

Divisa Liberdade-Igualdade-Fraternidade; jogo Brasil-Chile; 
percurso Lisboa-Accra-São Tomé; ligação  Bissau-Lisboa. 

 

15. Nas formas pronominais: a seguir ou 

intercaladas em formas verbais. 

amá-lo, dá-se, deixa-o, falar-lhe; fá-lo-ei, dar-lhe-emos. 
Dica: Na negativa, os elementos hifenizados mudam de posição. 

Dá-se ajuda a todos. // Não se dá ajuda a todos. 
 



 

 

II. EM GERAL, SEM HÍFEN: 
 
 

 

16.A seguir a re-, des- e in-. 
 

→ São muitos os casos de prefixos, 
principalmente na área das ciências, que 
nunca são seguidos de hífen: eco-, 
carbo-, bio-, imuno-, cardio-, endo-
, oftalmo-, uro-, gineco-, gastro-, 
pedo-, osteo-, geo-, foto-, trans-, 
audio-, morfo-, pluri-, socio-, tele-, 
uni-, aero-, macro-, multi-,  fisio-. 

 

Reentrar, reaver, desumano, dessalar, desidratar. 
  

Ecoequilíbrio, carboidrato. bioatividade, imunopatologia, 
cardiograma, endoscopia, oftalmologia, urogenital, 
ginecopatia, gastrointestinal, gastroepático, pedofilia, 
osteoartrite, geoistória, geoestratégico, fotojornalista, 
transatlântico, transexual, audiolivro, audiovisual, 
morfossintaxe, plurianual, socioafetivo, sociocultural, 
socioeconómico, teleobjetiva, unicelular, aeroespacial, 
macroeconomia, multiétnico, fisioterapia, fisioculturismo 

 

17. Se o prefixo terminar em vogal e vier 

antes de palavras iniciados por r ou s. Aí 
dobra-se o r ou s. 

Autorretrato, biorritmo, corréu, cosseno, fotossíntese, 
minissaia, morfossintaxe.                  PARCIALMENTE NOVO 

 

18.Na junção NÃO+ADJETIVO/NOME 

(com unidade de sentido). 

Não alinhado, não fumador, não agressão.                     

NOVO 
 

19. Nas locuções com elementos de 

ligação com 3 ou mais palavras. 
 

Fim de semana, caminhos de ferro, pó de arroz,  

pão de ló, cor de laranja, cor de vinho.              NOVO 
 

Nota 1 Há exceções consagradas pelo uso em que o hífen é obrigatório: cor-de-rosa, água-de-colónia, 

arco-da-velha, pé-de-meia, mais-que-perfeito, ao deus-dará, à queima-roupa.  

Nota 2 Há casos raros em que o uso do hífen depende da classe de palavras a que a locução pertence: 

a) Ela nunca está à vontade (locução adverbial), mas o teu à-vontade (nome) espanta-me! 
b) A tua opinião à-toa (adjetivo), levou-o a reformular todo o trabalho à toa…(locução adverbial) 
 

20 No verbo haver com a preposição de. 
 

 

hei de, hás de, há de, hão de.                         NOVO 
 
 

III.  CASOS ESPECIAIS    
 

 

21. co- Antes de h: co-herdeiro, co-herdar. Mas: Continua a escrever-se coabitar e coabitação.                                                     

Sem hífen em todos os outros casos: copiloto, corréu, cotutor.                                           NOVO 
Obs.: A Academia Brasileira de Letras aboliu o hífen em todas as palavras formadas com 
co-. Por isso, no Brasil escreve-se coerdeiro e coerdar.                                                        
 

22. mal- Antes de vogal ou h: mal-educado, mal-afamado, mal-humorado. 

Sem hífen em todos os outros casos: malcomportado, malcriado, maldisposto, maljeitoso. 
 

23. sub- Antes de b, r ou h: sub-bibliotecário, sub-região, sub-humano. 

Sem hífen em todos os outros casos: subdiretor, subestimar, subchefe. 
Mas: Já escrevíamos e vamos continuar a escrever subumano, desumano e inumano. 
 

24. circum- e pan- Antes de vogal, m, n ou h: circum-adjacente, circum-murar, circum-navegar,  

pan-americano, pan-helénico. 
 
 


