
Uso do hífen (Base XVI, 1.º e 2.º) [tabela em construção] 
 
 

 
Prefixos ou pseudoprefixos 

Letra inicial do segundo elemento  
Exemplos Vogal 

igual 
Vogal  h  r  s b m n Outras 

consoantes 
aero-, agro-, ante-, anti-, arqui-, auto-, bio-,contra-,  
eletro-,entre-, extra-, foto-, geo-, hidro-, infra-,intra-, 
macro-, maxi-, mega-, micro-, mini-, moto-, multi-, 
neo-, pluri-, poli-, proto-, pseudo-, retro-, semi-,  
socio-, supra-, tele-, tri-, ultra-, vaso-, video- (...) 

         aeroespacial, agroindústria,  anteato, biorritmo, ante- 
-histórico, anti-inflamatório, antissocial, arqui- 
-inimigo, arquirrival, autoavaliação, autorretrato, 
autossuficiente, contra-ataque, contrarregra, 
eletrossiderurgia, extrasseco, hidroelétrico, 
infraestrutura, intrauterino, macrossistema, micro- 
-ondas, microrradiografia, minissaia, motosserra, 
multirracial, neonatal, plurianual, proto-história, 
pseudoapendicite, retroação, semiárido,semirrígido, 
socioeconómico, suprassumo, tele-homenagem, 
ultrassom, vasoativo, videoamador 

circum-, pan-          circum-escolar, circum-murado, circum-navegar, 
circumpolar, circunrodar, circunsonar, panceleste, 
pan-africano, pan-helénico 

ciber-, hiper-, inter-, super-          cibercafé, ciberespaço, hiper-requintado, inter- 
-helénico, superamigo, super-homem, super-revista 

co-1, sobre1-          coautor, coobrigação, co-herdeiro, corréu, cosseno, 
sobreaquecer, sobreexceder, sobre-humano, 
sobrerrestar, sobressair 

des-2, in-2, re-2          desidrogenar, desrespeito, dessacralizar, inabitar, 
irredutível, insubordinar, reavaliar, reescrever 

ex- (com o sentido de estado anterior ou 
cessamento), sota-, soto-,  pós-3, pré-3, pró-3, vice- 

         ex-almirante, ex-hospedeira, ex-primeiro-ministro, 
ex-reitor, sota-piloto, soto-mestre,  pré-escolar, pró- 
-africano, vice-reitor 

sob-, sub-          sobemenda, sob-roda, subinspetor, sub-bibliotecário, 
sub-humano, sublunar,  submaxilar, subocular, 
subpolar, sub-região, sub-rotina, subsecção 

Verde – sem hífen; quando a letra inicial do radical é r  ou s, duplicam-se estas letras se a pronúncia assim o obrigar. 
 
Laranja – com hífen. 
_____________ 
1 Geralmente, o prefixo co- aglutina-se com o segundo elemento mesmo quando iniciado por o; de igual modo, sobre- aglutina-se se o segundo elemento começa por e.  

2 Geralmente, estes prefixos aglutinam-se com o segundo elemento mesmo quando iniciado por h, letra que, neste caso, deixa de ser grafada (desidratação, desumano, inabilidade, reabilitação, reabituar-se, reaver); 

 o in- passa a  i- se o segundo elemento começar por l (ilegal),  m (imoral), n  (inegável) ou r  (irredutível, irreflexivo) e a  im- se o segundo elemento começar por b (imbatível) ou p (impatriotismo).  

3 As formas átonas destes prefixos aglutinam-se com o elemento seguinte (pospasto [sobremesa], pospor, preexistência, prever, procônsul, promover). 
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