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Quinta 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.   
 
 
Câmara                                 Direitos Humanos 

Câmara dos Deputados   Brasília 

Câmara dos Vereadores             Distrito Federal 

contra                                   depois 

contrário                         etc 

cada vez mais                por exemplo 

cada vez menos               federal 

direito / direitos                                  futuro  

trabalhar 

Taquigrafe as seguintes frases, usando  
os taquigramas acima: 
 

• Onde fica a Câmara dos Deputados? 
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• A Câmara dos Deputados fica na cidade de Brasília. 

   

• Você é contra ou a favor? 

  

• Sou muito contrário. 

 

• Você trabalha na Câmara dos Vereadores?   

 

• Faço para o futuro.      

 

____________________________________________________ 

 

Sinais Terminais “as, es, is, os, us” 

(Nota: estes Sinais Terminais “as, es, is, os, us” serão estudados de forma 
mais abrangente na 15a lição.) 

Observe as seguintes palavras: 
 
faz =                                  vês 
 
gás =                                 atas 
 
após =                               amores 
 
 
  as, es, is, os, us =      (Um pequeno tracinho oblíqüo, feito  
de cima para baixo, e da direita para a esquerda.) 

 

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

sinal taquigráfico correspondente ao som do “cedilha”.  Veja: 
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Examine com atenção as palavras taquigrafadas abaixo.  Aproveite para 
treiná-las repetidas vezes. 

tatus fez após 

pires seres avós 

caixas feris filhos 

 

 

 

Taquigrafe e repita várias vezes cada palavra abaixo: 
 
dos rudes fatos 

das boas fatais 

faz pais amigos 

seduz teias idas 

capuz guias idéias 

tetos vários virias 

varas sérias diretas 

seres rédeas  

 
Taquigrafe e repita várias vezes cada frase abaixo: 
 

Vi os fatos. 

 

Apurou os fatos? 

 

Filho és, pai serás. 
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Fui a várias ruas. 

 

Olhai os pássaros das matas.  

  

Os seres vivos. 

 

Acho bonitos os mares, os rios, as matas, os povoados. 

 

 

 

 


