
 

 

 

 Por Justaposição: radicais 

que se juntam sem que haja 
alteração fonética. Ex.: 

couve-flor, ano-luz, arco-íris. 

 

Palavras

Sufixos
Prefixos

O hífen (-) é um sinal gráfico utilizado para: 
 Formar palavras compostas; 
 Ligar pronomes oblíquos ao verbo; 

 Separar sílabas, bem como na translineação das 

palavras. 

 

Compostas

 Nomes de lugares: iniciam-se 

com grã, grão ou que sejam ligados 
por artigos. Ex.: Grã-Bretanha, Grão-

Pará, Baía de Todos-os-Santos. 

Outros nomes de lugares não levam 

hífen.  

Exceção: Guiné-Bissau. 

 

 
 Espécies botânicas e 

zoológicas: amor-perfeito, 

tamanduá-bandeira, 

pimenta-do-reino. 

 

 Bem e mal: o segundo 

elemento da composição se 

inicia por H ou vogal. Ex.: 

mal-humorado, bem-amado.  

 

 

 Aquém, além, recém, sem: 

Ex.: além-mar, aquém-mar, 

recém-nascido, sem-teto. 

 

 Encadeamentos vocálicos: 

associação de palavras quando 
se refere a uma relação entre 

duas ou mais entidades. Ex.: 

ponte Rio-Niterói, luso-brasileiro. 

 

 Segundo elemento 

começa com H:   

super-homem,  

sobre-humano  

 

 Segundo elemento 

começa com vogal igual à do 
primeiro:  micro-ondas, 

anti-inflamatório.  

 
 circum e pan:  

segundo elemento 
começa com N, M, H ou 

vogal.  

Ex.: circum-ambiente,  

Pan-americano.  

 

 Inter, hiper, super: 

segundo elemento começa 
com R. Ex.: inter-racial, 

hiper-realista, super-revista.   

 

 Ex, vice, pré, pró, pós:  

ex-mulher, vice-prefeito, 

pré-vestibular, pró-reitor, 

pós-graduação  

 

 açu, guaçu, mirim:  de 

origem tupi-guarani. Ex.: 
capim-açu, cajá-mirim, 

Embu-guaçu 

 

 Prefixo terminado em vogal:   

+ diante de vogal ≠: autoescola;  

+ diante de consoante ≠ de R ou S: 

anteprojeto;  

+ diante de consoante = R ou S 

(dobra-se o R ou S): contrarreforma. 

 

 Prefixo terminado em consoante:   

+ diante de consoante ≠: intermunicipal;  

+ diante de vogal: interestadual. 
 Palavras que perderam a noção de 

composição: paraquedas, mandachuva 

 Em locuções:  café com leite; dia 

a dia. 

Exceção: palavras consagradas pelo 

seu uso: cor-de-rosa, lua-de-mel, 
água-de-colônia. 

Na translineação, o hífen deverá 

ser escrito no fim da linha, antes 

da mudança das restantes 

sílabas da palavra para a outra 

linha.  

Caso seja uma palavra 

hifenizada e o fim da linha 

coincidir com o hífen, este 

deverá ser repetido no início 

da outra linha. 


