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PSEUDOPREFIXOS
recém, além, aquém, sem, pós, pré-, ex, vice,

usa-se sempre o hífen

1) Assinale as palavras em que o vocábulo tem a grafia que atende
 ao previsto no Acordo Ortográfico:

2) De acordo com a interpretação da charge
 ao lado e baseado em seus conhecimentos

sobre a nova ortografia.

a) antessala   b) panamericano    c) pan-europeu   d) hiper-ativo  e) interescolar   f) inter-ação

g) recémcriado   h) pré-vestibular  i) semterra   j) girassol  k) pontapé  l) Ponte Rio Niterói 

m) Relação marido-mulher   n) Distância não-visual  o) Foi feito o não pagamento  p) bem-estar

q) malumorado  r) bem vindo  s) benfeito  t) pé de moleque   u) mão-de-obra  v) segunda feira

w) cor-de-rosa  x) pão-duro   y) guarda-chuva  z) dia a dia

a) A palavra "mãe" perde seu sinal indicativo de 
nasalização.

b) Palavras compostas que têm elementos de 
ligação não são mais "ligados" pelo hífen.

c) "Dia-a-dia" continua com hífen, assim como a 
palavra "pai-de-todos".

d) Palavras compostas que têm elementos de 
ligação são "ligados" pelo hífen.
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Com os prefixos SUB e SOB, usa-se o hífen também diante de palavra iniciada por R

3) Na frase abaixo, faça um círculo onde há um erro na clareza gráfica.

O ator Matheus Nachtergaele está fazendo um filme na Bahia. Ele chegará de viagem na segunda-
feira. Os jornalistas estão organizando uma mesa-redonda com ele.

4) Você se lembra dos casos especiais? 
Assinale a alternativa que está de acordo com a nova ortografia.  

❍ subrregião   ❍ sub-região

❍ co-habitação  ❍coabitação

❍co-educar   ❍coeducar

❍corresponsável   ❍co-responsável

❍pré-existente   ❍preexistente

❍re-educar   ❍reeducar

❍re-eleger   ❍reeleger

❍adrenal   ❍ad-renal

❍obrrogar     ❍ob-rogar

❍ belo-horizontino   ❍belo horizontino

❍ sulafricano   ❍sul-africano

❍ bem te vi   ❍bem-te-vi

❍ gira-sol    ❍girassol

❍mico-leão   ❍micoleão

❍recorreco   ❍reco-reco

❍pega-pega   ❍pega pega

❍para-quedas   ❍paraquedas

❍semi-aberto   ❍semiaberto

❍ infraestrutura   ❍infra-estrutura

❍ ultrassonografia    ❍ultra-sonografia

❍micro-ônibus   ❍microonibus

❍paranoico    ❍paranóico


