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Parabéns!
Ao chegar aqui, você acaba de queimar uma importante etapa no seu
estudo do Método Maron de Taquigrafia. Agora você já está apto (a) a
taquigrafar o que quer que seja. Mas isso não é tudo. Precisa abreviar
ainda mais a escrita taquigráfica, para que ela fique cada vez mais
VELOZ.
Por isso, começaremos agora uma outra fase do Método
MARON: os “SINAIS INICIAIS E TERMINAIS ESPECIAIS”.
Continue – com perseverança e dedicação _ o estudo metódico
que você vem fazendo com tanto brilhantismo. Ao término desta nova
etapa, verá que valeu a pena o esforço.
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N O T A I M P O R T A N T E:
Os sinais terminais especiais
servem tanto para o MASCULINO
quanto para o FEMININO; tanto para o
SINGULAR quanto para o PLURAL.
(dido, dida, didos, didas)
Veja:
medido
medida
medidos
medidas

SINAL TERMINAL
DADO, DADA, DIDO, DIDA, etc.
= Uma pequena vírgula:
Ex.: cidade =
falsidade =

retardado =

prendido =

vaidade =

perdido =
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PALAVRAS PARA TREINAR
mocidade

pedido

piedade

escondido

encardido

cedido

proximidade

regredido

malignidade

unidade

entendido

iludida

colidido

entidade

vaidade

umidade

coincidido

progredido

profundidade

retardado

impedida

falsidade

ferocidade

adido

impedido

perdido

explodido

NOTA: Quando as terminações DADO, DADA, DADO, DIDA, DIDO, etc,
vierem antecedidas de um “L”, é desaconselhável o uso destas terminações.
Esta medida certamente facilitará a tradução.
Veja: maldade =

soldado =

Para não confundir
com “medida”
Para não confundir
com “cedido”
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Qual é a dúvida?

O aluno = Professor, como eu vou distinguir “adido” de “impedido”. O
som do “p” pequeno não vai ficar parecendo um “a”?
O professor = Muito fácil de distinguir. Em “adido” você vai taquigrafar o
“a” no meio da pauta. Em “impedido”, você vai taquigrafar o “p”, pequeno,
embaixo, na pauta, pois ele vem depois de um “im”, um som nasalado.
Veja: adido =

impedido =

O aluno = Professor, como eu devo taquigrafar “prendido”,
“empreendido”, “compreendido”, etc.?
O professor = Você deve taquigrafar usando os sinais
TRICONSONANTAIS. Mas não se esqueça de colocar o ponto em “preen”,
pois aqui há o “som de duas vogais”.
Veja:
prendido =

surpreendido=

empreendido =

repreendido=

