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Primeira lição 

 
PARTE COMPLEMENTAR 

 
 

 

 
Uma das maravilhas da escrita taquigráfica é a capacidade de abreviar uma palavra 
inteira, duas ou até uma frase, usando apenas um sinal.  São os taquigramas,  
abreviações especiais, que dão grande rapidez ao taquigrafar.  Vale a pena começar a 
aprendê-los! Aqui vai uma pequena lista. Ao final do livro você verá uma lista mais 
completa.  

 
 
Repita várias vezes cada taquigrama abaixo até a sua assimilação total.   
 

 

para                                         por 

dia                                    hora 

deputado                          dividir / dividido 

divisão                                    habitante 

mais                                    mas 

mais ou menos                        mais uma vez 

ou                                   ano 

artigo                                   americano 

norte-americano                       sul-americano 

Câmara                        nacional 

Câmara dos Deputados 
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Sinais Vocálicos 
(Nota: os Sinais Vocálicos serão estudados de forma mais abrangente na 7a 

lição.  Mas vamos aprendê-los agora  para podermos formar frases mais 

completas logo nas primeiras lições.) 

 
 

Sinais vocálicos são aqueles que expressam as vogais do alfabeto 
comum, ou seja: a, e, i, o, u. 

 
 
Os sinais vocálicos são três vezes menores que os sinais consonantais; 

medem mais ou menos a terça parte de 8 milímetros. 
 
Importante: Os sinais vocálicos são usados apenas NO INÍCIO e NO 

TÉRMINO de uma palavra.  NÃO SE USAM NO MEIO DA PALAVRA!  Como 
já vimos, quando há o som de uma vogal no meio da palavra, colocamos um 
ponto. 

 

 =  Som de a. 

 

=  Som de e. 

 

=  Som de i. 
 

=  Som de o. 

 

=  Som de u. 

 

Exemplos de SONS VOCÁLICOS no início da palavra.   

(Treine várias vezes cada palavra.) 

ata  avô 

aba  adega 

efeito  evito 

edita  etapa 

ida  hipoteca 



 3

ia  aí 

ovo  oco 

uva  ufa 

 

Exemplos de SONS VOCÁLICOS no final da palavra.  (Treine várias vezes 

cada palavra.) 

 

tia  pia 

via  fia 

vai  fui 

baú  véu 

pediu  fitou 

 

VEJA AINDA: (SONS VOCÁLICOS NO INÍCIO E NO FINAL DE UMA 
PALAVRA) 

 

atei    atou           apatia 

evitei    evitou           oboé 

 
 VEJA AGORA ALGUNS EXEMPLOS  – PARA VOCÊ NUNCA ERRAR 

NA COLOCAÇÃO DAS VOGAIS. 
 

PIADA =               (Está certo?  Não, não está certo.  No método Maron, não se 
coloca vogal no meio da palavra.  No meio  é o ponto:            ) 
 
GOIABA =              (Está certo?  Não, não está certo.  No método Maron, não se 
coloca vogal no meio da palavra.  No meio  é o ponto:            ) 
 
FEITO =                (Está certo?  Não, não está certo.  No método Maron, não se 
coloca vogal no meio da palavra.  No meio  é o ponto:            ) 
 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
Como a taquigrafia é uma escrita fonética (taquigrafamos o som que escutamos), podemos 
taquigrafar o “o” final como “u”.  Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, pronunciamos “veiu” em 
vez de “veio”.  Podemos, então, taquigrafar                Da mesma forma,  como nós, aqui no Rio 
de Janeiro, pronunciamos "u" o artigo definido "o", taquigrafamos "u".  Vou explicar melhor.  Aqui 
nós pronunciamos: "U Máriu", em vez de “O Mário”.  Então, como pronunciamos "u", vamos 
taquigrafar "u".  Mas isto é apenas uma questão de regionalismo.  Você poderá taquigrafar o "o" 
taquigráfico para o artigo definido "o".  


