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GOTAS DA LÍNGUA PORTUGUESA (n. 8):  

Emprego do hífen com os prefixos (2) 

ELABORAÇÃO: José João Calanzani 

 
A PERGUNTA DA VEZ 

Após o novo Acordo Ortográfico, em que circunstâncias devo usar o hífen? 
  
 

UMA GOTA DE GRAMÁTICA  

  

Os prefixos exigem hífen em cinco circunstâncias: 
1) Os prefixos ALÉM -, AQUÉM-, EX-, RECÉM-, SEM-, SOTO-, VICE-, PRÉ-, PRÓ-, PÓS-, sempre exigem hífen: 
além-mar; aquém-Pirineus; ex-prefeito; recém-nascido; sem-teto; soto-mestre; vice-presidente; pré-olímpico; pró-
americano; pós-operatório. 

  

2) Quando o segundo elemento começar por H: anti-higiênico, super-homem, mini-hotel. 
Exceções: Com os prefixos DES- e IN-, não se usa hífen, porque o segundo elemento perde o H: des + humano = 
desumano / in + hábil = inábil. 
O mesmo ocorre com o prefixo SUB: sub + humano: subumano. 

  

3) Quando os prefixos HIPER-, INTER-, SUPER- e SUB- se unirem a palavras que começam com a mesma 
consoante com que termina o prefixo: - hiper + requintado: hiper-requintado / inter + racial: inter-racial / super + 
romântico: super-romântico / sub +bibliotecário: sub-bilbiotecário 

Obs.: O prefixo SUB- também exige hífen, se o segundo elemento começar por R: sub+região: sub-região. 

  

4) Quando os prefixos CIRCUN- e PAN- se unirem a palavras iniciadas por vogal, M e N: - pan +americano: pan-
americano / pan + nacional: pan-nacional / circum + mediterrâneo: circum-mediterrâneo / circum + ambiente: circum-
ambiente 

  

5) Quando o segundo elemento começa com a mesma vogal com que termina o prefixo: - anti + imperialista: anti-
imperialista / micro + ondas: micro-ondas / contra + argumento: contra-argumento 

   

  

QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 

  

Faça a união do prefixo com o vocábulo: 
Vice + rei: 2) Des + honesto: 3) In + habilitado: 4) Super + honesto: 5) Hiper + racista: 6) Sub + racional: 7) Pan + 
asiático: 8) Micro + órgão: 9) Semi + importado: 10) Sub + hemisférico: 

  

  

DA PRÓXIMA VEZ: 

"Emprego do hífen com os prefixos (3)" 
 

 

 

RESPOSTAS: 
1) vice-rei; 2) desonesto; 3) inabilitado; 4) super-honesto; 5) 
hiper-racista; 6) sub-racional; 7) pan-asiático; 8) micro-órgão; 
9) semi-importado; 10) subemisférico 


