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Quarta 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.   
 
 
trabalho / trabalhar              técnico / técnica 

onde                ofício / oficial 

ponto de vista               porcentagem 

pela primeira vez    Petrobrás 

pela segunda vez    Pernambuco 

petróleo     parágrafo 

parecer               palavra 

por outro lado               agora  

 

Taquigrafe as seguintes frases, usando  
os taquigramas acima: 

• Trabalho  onde  o   Mário   trabalha. 

 

• Agora   digo    pela segunda vez: 
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  O  Mário, de  Pernambuco, é   técnico   da   Petrobrás.  

 

• Vi      o      teu   ponto de vista. 

  

• O petróleo é nacional. 

  

•  Quero o trabalho   feito  agora!  

  

____________________________________________________ 

 

Sinais Terminais “ar, er, ir, or, ur” 

(Nota: estes Sinais Terminais “ar, er, ir, or, ur” serão estudados de forma 
mais abrangente na 14a lição.) 

Observe as seguintes palavras: 
 
ter =  
 
sair =  
 
viajar =  
 
 
  ar, er, ir, or, ur =      (Um pequeno tracinho vertical, feito  
de cima para baixo.) 

 

Interessante notar que este pequeno tracinho vertical foi tirado do final do 

sinal taquigráfico correspondente ao som do “erre fraco”.  Veja: 

 

Examine com atenção as palavras taquigrafadas abaixo.  Aproveite para 
treiná-las repetidas vezes. 

ter pagar cor 

ator ar rir 
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haver caber ir 

 

 

 

Taquigrafe e repita várias vezes cada palavra abaixo: 
 
melhor ver ter 

haver reter viver 

ouvir bater caber 

notar medir pedir 

repetir rever demitir 

ator captor raptor 

editor penhor diretor 

corretor doutor tutor 

 
Taquigrafe e repita várias vezes cada frase abaixo: 
 

Rir      é   o    melhor   remédio. 

 

O   reitor   ficou   rico. 

 

Vai haver muita bebida e muita comida. 

 

De  que  cor  é  a   roupa   do  Mário?   
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É   melhor   ir. 

 

Aqui  na  mata   o   ar  é   puro. 

 

Vou     repetir a palavra. 

 

Iara   vai   ver.      Fará   o   melhor   que   puder. 

 

 

 


