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Sexta 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.

único

várias vezes

Washington

público

Universo

vida pública

universal

violência / violento

Zona Eleitoral

Vossa Excelência

Zona Norte

Vossa Senhoria

Zona Sul

vez / vezes

Zona Oeste

também

vário, vária, vários, várias

técnico / técnica

segunda-feira

terça-feira

sobre

sobretudo

sob / sub

social
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Taquigrafe as seguintes frases, usando os taquigramas
acima:
• Era uma vez

uma

rainha.

• Ele foi o único que falou.

•A

casa fica sobre a colina.

• Você falou sobre o quê?

• Você

já

• Visitei-a

visitou

na

a Zona Sul?

terça-feira.

□ A lei é de cunho social.

□ Vossa Excelência

foi

eleito

várias vezes?

□ Hoje há muita violência.

□ Você já

visitou Washington?

Já.

Várias vezes.
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Sinais Terminais al, el, il, ol, ul =

(Um pequeno “ “ taquigráfico = )

(Nota: estes Sinais Terminais “al, el, il, ol, ul” serão estudados de forma
mais abrangente na 16a lição.)
Examine com atenção as palavras taquigrafadas abaixo. Aproveite para
treiná-las repetidas vezes.

cal =

sol

caracol

azul =

moral

futebol

civil =

rouxinol

anil

fiel

atual

coquetel

Taquigrafe e repita várias vezes cada frase abaixo:

Como é bonito o azul do céu!

Ele joga futebol?

Vi o rouxinol no ninho.

Aquela moda é muito atual.

Foi uma coisa banal.

A capital do Brasil é Brasília.
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Bebi muito vinho no coquetel.

O material já chegou?

O pessoal acabou de chegar.

Paulo é amigo fiel.

Você usa gel?

Ele recebeu o aval do seu pai.

