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A PERGUNTA DA VEZ 

  

Após o novo Acordo Ortográfico, como devo usar o hífen nas palavras compostas? 

  

UMA GOTA DE GRAMÁTICA 

  

Os vocábulos compostos, de origem nominal, adjetival, numeral, verbal e onomatopaica, formados por justaposição, 
podem ser agrupados assim: 

  

- São separados por hífen: 

  

a) Vocábulos sem nenhum elemento de ligação: médico-cirurgião; decreto-lei; guarda-noturno; luso-brasileiro, 
primeiro-ministro; guarda-chuva; blá-blá-blá; zum-zum... 

Exceção: Quando já se perdeu a noção dos elementos da composição, não se usa hífen: girassol, pontapé, 
mandachuva... 

  

b) Vocábulos com elementos de ligação (geralmente de e a), pertencentes ao reino animal ou vegetal: joão-de-barro, 
pimenta-do-reino, bicho-de-pé, bem-te-vi... 

  

OBS.: Se os vocábulos não se referem ao reino animal ou vegetal (fauna e flora), não se usa o hífen: dia a dia, fim de 
semana, sala de jantar, cão de guarda, lua de mel, mão de obra... 

  

Mesmo não pertencendo à fauna ou à flora, algumas locuções exigem o hífen, porque consagradas pelo uso: arco-
da-velha, mais-que-perfeito, ao deus-dará, à queima-roupa, água-de-colônia, pé-de-meia. 

  

Como se conclui, algumas regras são claras e outras bem vagas. A única maneira de não errar é consultar o 
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, que, por lei, indica a ortografia 
oficial. 

  
   

QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 

  
  

Nas palavras compostas e expressões a seguir, em quais é usado o hífen? 

 

 

 



1) Pé de cabra (alavanca): / 2) Pé de galinha (planta): / 3) Pé de meia (poupança): / 4) Pé de pato (nadadeira) / 5) Pé 
de pato (árvore): 6) Pé de chumbo (planta): 7) Pé de ouvido: 8) Pé de valsa (dançarino): 9) Pé de cana (beberrão: 10) 
Pé de boi (esforçado): 

  

  

DA PRÓXIMA VEZ: 

"Emprego do hífen com as palavras BEM e MAL (4)" 

 

 

RESPOSTAS: 
1) pé de cabra; 2) pé-de-galinha; 3) pé-de-meia; 4) pé de 
pato; 5) pé-de-pato; 6) pé-de-chumbo; 7) pé de ouvido; 8) pé 
de valsa; 9) pé de cana; 10) pé de boi 


