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E X E R C Í C I O S  S O B R E  O  U S O  D O

Hífen



É expressamente proibido cópia, venda, 
publicação e distribuição do conteúdo ofe-
recido. A utilização para qualquer outro 
fim está expressamente proibida por lei e 
pode resultar em penas civis e criminais.

Atenção
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Uso do Hífen
As regras de emprego do hífen (-) são numerosas e possuem várias exceções e incoerências, por 
isso considero uma das partes mais complicadas da Língua Portuguesa. Torna-se, portanto, indis-
pensável que estejamos sempre estudando o assunto e nos atualizando com muitos exercícios. 
Foi justamente com a intenção de auxiliar o estudo de alunos, concurseiros, professores e estudio-
sos da área, que preparei esta apostila com 40 exercícios e gabarito comentado. Não deixe de dar 
uma atenção especial a esse gabarito, pois ele contém informações valiosas para o seu estudo. 

Vamos começar pelas FUNÇÕES DO HÍFEN: 

• Unir palavras compostas
Ex.: verde-claro, beija-flor, terça-feira...

• Unir palavras formadas por prefixos ou falsos prefixos
Ex.: contra-ataque, micro-ondas...

• Separar sílabas de palavras
Ex.: a-ce-to-na, con-ser-va-dor...

• Separar sílabas ao final da linha (translineação)
Ex.: Semana passada estive em São Paulo, mas não consegui aproveitar nada, pois cho-
veu o tempo inteiro. 

• Marcar a ênclise (pronome depois do verbo) ou a mesóclise (pronome no meio do verbo)
Ex.: Entregue-me o relatório. / Dar-te-ei os parabéns amanhã.

REGRAS DO HÍFEN

Usa-se o hífen nas seguintes situações:  

• Nos adjetivos compostos.
Ex.: verde-claro, surdo-mudo, nova-iorquino...

• Nas palavras compostas em que os elementos da composição têm acentuação tônica 
própria e formam uma unidade significativa, sem elementos de ligação. 
Ex.: arco-íris, segunda-feira, mesa-redonda, beija-flor, bem-te-vi...

• Em palavras compostas sem elemento de ligação, quando o primeiro elemento está re-
presentado pelo advérbio mal e o segundo elemento começa por vogal, H ou L. 
Ex.: mal-afortunado, mal-humorado, mal-limpo...
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1. Assinale a alternativa incorreta: 

a. Anti-higiênico

b. Autoescola

c. Couve-flor

d. Ultrassom

e. Semi-analfabeto

2. A frase que contém a forma incorreta do uso do hífen é: 

a. Aquele artista tem várias obras-primas.

b. Adoro comer pão de ló pela manhã.

c. Os pára-quedas não abriram na hora certa.

d. O professor desenhou uma semirreta no quadro.

e. Comprei um vestido cor-de-rosa.

3. Assinale a alternativa correta: 

a. Usa-se hífen nas palavras com o prefixo co.

b. Usa-se hífen nas palavras com os prefixos quase e não.

c. Usa-se hífen nas palavras que perderam a noção de composição.

d. Usa-se hífen nas palavras com o prefixo re.

e. Usa-se hífen nos adjetivos compostos.

4. A única palavra que apresenta o uso adequado do hífen é: 

a. Re-editar

b. Super-romântico

c. Co-autor

d. Ultra-som

e. Neo-realismo

EXERCÍCIOS
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Gabarito comentado
1. Letra e

Não se usa hífen nas palavras em que o primeiro elemento termina por vogal e o segundo 
começa por vogal diferente. Dica: os diferentes se atraem. Correção: semianalfabeto. 

2. Letra c

A regra diz que as palavras com o prefixo para devem receber hífen (para-raios), mas “paraquedas” 
e seus derivados são exceções. Correção: paraquedas (sem acento e sem hífen). 

3. Letra e 

Usa-se hífen apenas nos adjetivos compostos (verde-claro, azul-marinho). Em todos os outros 
casos, não se usa hífen. 

4. Letra b

Usa-se hífen na união de prefixos quando as letras no fim do prefixo e no início da palavra fo-
rem iguais (super-romântico). Dica: os iguais se repelem. 

5. Letra a 

Usa-se hífen na união de prefixos, quando as letras no fim do prefixo e no início da palavra 
forem iguais (hiper-resistente) e nas palavras com o prefixo pre (pré-candidato). Correção: 
minissaia, paraquedas, antirrugas, pimenta-do-reino, pé de moleque, autoescola. 

6. a. F / b. F / c. V / d. V / e. V 

a. O Novo Acordo Ortográfico fez várias alterações e o uso do hífen foi muito alterado. 

b. O hífen pode ser usado para marcar ênclise e mesóclise.

7. Letra b

Não se usa hífen nas palavras com elementos de ligação. Correção: mula sem cabeça. 

8. Letra d

Não se usa hífen nas palavras com o prefixo co. Correção: copiloto.

9. Letra c 

Na formação de palavras compostas, usa-se sempre o hífen (meia-direita). O hífen é obrigatório 
se as letras no fim do prefixo e no início da outra palavra forem iguais (contra-ataque). Dica: os 
iguais se repelem. 

10. Letra a

Quando as letras no fim do prefixo (contra) e no início da palavra (filé) forem diferentes, o hífen 
não deve ser usado. Correção: contrafilé. Dica: os opostos se repelem. 
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