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Manual de estilo 





ApresentAção 

O Manual de estilo SESI-SP editora e SENAI-SP editora 
foi elaborado para facilitar o trabalho dos envolvidos na 
produção, preparação e revisão de textos. Com o objetivo 
de proporcionar uniformidade e clareza às publicações, este 
material apresenta os padrões apropriados pelas editoras, 
com normas e questões de estilo, além de uma seleção de 
pontos gramaticais que geram muitas dúvidas. 

não houve a pretensão de criar regras, apenas foram se-
lecionadas e disponibilizadas as já existentes. além de au-
xiliar, este manual minimiza os entraves que possam surgir 
durante as etapas da produção do conteúdo editorial.

alinhado com a missão das editoras, que é difundir o 
conhecimento, este manual, além da versão impressa, con-
ta com a versão eletrônica. Com o intuito de aprimorá-lo 
e mantê-lo sempre atualizado, aceitamos sugestões dos  
nossos colaboradores. Basta enviar um e-mail para:

comunicacao_editora@sesisenaieditora.org.br. 

mailto:comunicacao_editora@sesisenaieditora.org.br
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A
Abreviatura

expressões de tratamento e reverência são grafadas em minúsculas 
e seguidas de ponto.

exemplos: sr., dr., prof.

Página: utilizamos a abreviação p. para citar determinadas pá-
ginas de uma obra, assim como para o número total de páginas 
de uma obra, tanto no singular quanto no plural.

não deixar espaço entre iniciais de expressões abrevia-
das consagradas, como n.e (nota do editor) e a.C. (antes de 
Cristo). Porém, espaçar iniciais de nomes próprios: J. D. Salinger, 
a. e. Fitzgerald.

Lista de abreviaturas mais comuns: 

al. – alameda 

apto. – apartamento

av. – avenida

ed. – edição

n. – número

r. – rua 

tel. – telefone

v. − volume



Manual de estilo SeSi-SP editora e Senai SP editora    7

Aspas

1) Sinal gráfico utilizado para citações ao longo do texto. a co-
locação das aspas em relação à pontuação final deve ocorrer 
da seguinte maneira:

a) Quando abrangerem todo o período, as aspas de fechamento 
virão após a pontuação final. 

exemplo: “Poesia é fundamental na vida. Poesia e humor.”

b) Quando abrangerem somente parte do período, as aspas de 
fechamento virão antes da pontuação final. 

exemplo: Tatiana Belinky afirmou que isso ocorre porque  
“a poesia é fundamental na vida”.

Observação: se o trecho transcrito abranger mais de três linhas, 
aplicar recuo de citação, diminuir a fonte e manter o texto sem aspas.

exemplo: ana continuava rindo. Ria leve e feliz. Que coisa linda a felici-

dade. Chega como o vento e entra até a profundidade do estô-

mago. a felicidade é contagiosa, como a hepatite, como a be-

bedeira, como a vontade de se sentir livre. (Daniel Finzi Pasca, 

Sanitá, 2008)

2) em textos literários, usam-se aspas para indicar pensamento, 
em contraste aos travessões, usados nos diálogos.

3) Quando houver chamada de nota em trecho grafado entre 
aspas, obedecer à seguinte sequência: sinal de pontuação (se 
houver), aspas e nota. 
exemplo: ___!”5
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Através

Trocar através apenas quando for usado em excesso e quando 
puder ser substituído por “em razão”, “por meio”, “por causa”. 
Quando significar “por dentro de”, “de um lado a outro”ou “ao 
longo de”, manter. 

C
Citações

Com menos de três linhas: colocar entre aspas, utilizando os 
critérios próprios para fechá-las. 

Com mais de três linhas: devem ser realçadas em corpo menor, 
dois a menos que o corpo do texto, sem as aspas, recuadas em 
relação à margem esquerda da página e com espaço de uma li-
nha entre a citação e a última linha do texto corrente. 

D
Devido a 

Trocar a locução devido a sempre que puder ser substituída por 
uma dessas: “por causa de”, “em razão de”, “graças a”, “em 
virtude de”, “em consequência de”. 

exemplo: a vitória causou comoção por causa da (e não devido 
a) presença do consagrado jogador.
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a locução varia quando se refere diretamente a um substanti-
vo ou pronome, equivalendo a “causado por”, “decorrente de”. 

exemplo: eram ferimentos devidos (causados por, decorrente de) 
ao excesso de exercícios praticados.

Dias 

O primeiro dia do mês deve ser escrito sempre em ordinal. 

exemplo: o Dia do Trabalho é comemorado em 1o de maio. 

Observação: os numerais ordinais devem ser escritos com três 
caracteres: o número, a letra sobrescrita (que se refere ao gênero 
do substantivo) e sublinhada (um pequeno traço abaixo da letra 
sobrescrita).

Dois-pontos

Depois de dois-pontos que não precedem citação direta, 
utilizar caixa-baixa. 

exemplo: Digo e repito: não sou professora.

Quando for citação, iniciar com caixa-alta.

exemplo: O escritor francês Daniel Pennac disse: “O verbo ler 
não comporta imperativo, assim como o verbo amar e o verbo 
sonhar”. 
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H
Hífen 

Com a reforma ortográfica, muitas palavras perderam o hífen. 
Mesmo tendo diminuído os casos em que é utilizado, ainda é 
extensa a sua empregabilidade. Destacamos alguns desses 
casos: 

•	 Usa-se para indicar ligação ou movimento entre dois 
pontos. 

exemplo: relação sujeito-objeto, ponte aérea Rio-São Paulo.

•	 Usa-se o hífen diante de palavra iniciada por h – à 
exceção de compostos iniciados por sub.

exemplos: anti-higiênico, mini-hotel, sobre-humano. 

•	 Usa-se o hífen se o prefixo (ou similar) terminar com a 
mesma letra com que se inicia a palavra seguinte. essa 
regra contempla o seguinte conjunto de prefixos ou si-
milares, os quais conformam parcela significativa dos 
compostos: 

aero-, agro-, ante-, anti-, arqui-, auto-, circum-, contra-, ele-
tro-, entre-, extra-, geo-, hidro-, hiper-, infra-, inter-, intra-, ma-
cro-, micro-, mini-, multi-, neo-, pan-, pluri-, proto-, pseudo-, 
retro-, semi-, sobre-, sub-, super-, supra-, tele- e ultra-. 

exemplos: anti-inflacionário, extra-amazônico, sobre-estimado; 
inter-regional, super-recessão; micro-ondas; sub-bibliotecário.
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•	 Caso o prefixo termine com vogal e a palavra seguinte 
comece com r ou s, repetem-se estas letras.

exemplos: multissetorial, ultrarradical, autossustentável, in-
trarregional.

•	 Os prefixos a seguir são sempre seguidos de hífen: além-, 
aquém-, ex-, pós-, pré-, pró-, recém-, sem- e vice-.

exemplos: além-muros, aquém-fronteiras, ex-presidente,pós-
-graduação, pré-vestibular, pró-cíclico, recém-editado, sem-
terra, vice-diretor.

•	 O prefixo sub requer o hífen, além das condições expos-
tas anteriormente, mas também quando a palavra se-
guinte é iniciada pelas consoantes r ou b.

exemplos: sub-região, sub-reitoria, sub-base. no caso de a pa-
lavra subsequente ser iniciada por h, essa letra é suprimida e 
a palavra é aglutinada ao prefixo sem hífen. 

exemplos: subumano, subabitação.

•	 Os prefixos circum e pan pedem o uso do hífen diante 
de palavra iniciada pelas consoantes m, n e por vogal.

exemplos: circum-navegação, pan-americano.

•	 O hífen não é usado com os prefixos co-, pre- e re-, mes-
mo antes de palavras iniciadas pelas mesmas vogais do 
prefixo.
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exemplos: coobrigação, coordenar, cooperação, preestabele-
cido, preexistente, preelaborar, reescrever, reedição.

•	 Palavras compostas que perderam, em certa medida, a 
noção de composição e são grafadas aglutinadamente: 
pontapé, paraquedas, madressilva, mandachuva.

Hora e moeda

Hora

abreviar como h/min/s, sem ponto após as abreviaturas.

exemplos: 7h, 16h44. Utilizar min somente quando também 
houver indicação de segundos. exemplo: 20h14min6s.

Utilizar a representação por extenso para hora inteira e dura-
ção de tempo quando não se tratar de livro técnico.

exemplos: a sessão de autógrafos está marcada para as vinte 
e duas horas. a apresentação de balé tem duração de uma 
hora e trinta minutos.

Moeda

no corpo do texto, gráficos e tabelas, utilizar as unidades monetá-
rias em símbolos. Deve haver espaço entre o símbolo e o numeral.

exemplos: O livro, naquela loja do shopping, custa R$ 40,00. 
a passagem de avião custou US$ 840,00 dólares. 
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I
internet 

Sempre em redondo e caixa-baixa.

itálico 

Recurso gráfico utilizado para indicar citações, trechos, ex-
pressões e palavras em outros idiomas.

exemplos: insight, design, sine qua non. atenção, pois em ter-
mos e expressões estrangeiras já consagradas, como marke-
ting, não se faz uso desse recurso. em publicações com uso 
corrente de vocabulário estrangeiro (como em um livro sobre 
design), esses termos devem ser mantidos em redondo. Con-
sulte as editoras assistentes caso haja dúvida.

em textos escritos em itálico (como epígrafe, dedicatória), in-
vertem-se os destaques. Fica em redondo o que originalmente 
se registraria em itálico. 

nomes próprios (pessoas, instituições, marcas, tudo o que for 
gravado em caixa alta e baixa), mesmo que em outro idioma, 
devem permanecer em redondo.

M
Maiúsculas e minúsculas

utilização de inicial maiúscula (ou caixa-alta e baixa: CAb)
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Cargos FieSP, SeSi e Senai: Diretor Regional, Presidente. 
Constituição no sentido de Carta Magna.

exemplo: não está previsto na Constituição brasileira. 

Corpos celestes: Terra, Marte, Sol, Lua. 

Datas comemorativas, feriados, festas populares e religiosas: 
ano novo, Dia do Trabalho, Festa do Peão de Boiadeiro, Ramadã. 

entidades religiosas absolutas e criaturas mitológicas: Deus, 
Buda, Shiva, exu, Saci. 

exceção: quando se referir às demais entidades, arcanjo 
Gabriel, caboclo Pena Branca. 

instituições, entidades e órgãos: Supremo Tribunal Federal, 
Partido Comunista, Parlamento, Ministério da educação. 

Direito e Justiça quando significar conjunto de normas (as 
normas do Direito brasileiro) e quando se referir ao Poder Judi-
ciário (a Justiça deu ganho de causa ao empregado). 

escolas e universidades: Universidade de São Paulo, Universi-
dade de Harvard, Collège de France. 

executivo e demais Poderes: Poder executivo, Legislativo, os 
três Poderes.

Leis: quando for conhecida pelo seu nome (Lei do Ventre Livre) ou 
para designar época ou ato de exceção (ato institucional n. 5). 

igrejas, museus, galerias de arte, palácios e assemelhados:
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exemplo: igreja de São Pedro e São Paulo, Museu do ipiranga, 
Tate Galery e Palácio do Catete.

nomes próprios, nomes próprios de lugares (topônimos), ape-
lidos, cognomes, pseudônimos: Dorina de Gouvêa nowill, Dis-
trito Federal, Fernandinho Beira-Mar, Maria, a Louca, Ricardo 
Reis.

nomenclatura científica de plantas em latim (o gênero com 
inicial maiúscula e a espécie com inicial minúscula, sempre em 
itálico): Homo erectus, Cannabis indica. 

norte, Sul, Leste, Oeste: quando integrar nome próprio ou de-
signar conceito geopolítico, como em Timor Leste, polo norte, 
rivalidade entre norte e Sul.

Pontos cardeais, se indicarem região geográfica: o nordeste 
brasileiro, o Leste europeu, o norte é mais quente que o Sul.

Pronomes de tratamento: Vossa Senhoria, Sua excelência, 
Vossa alteza, Monsieur, Mademoiselle.

Períodos, fatos históricos e movimentos importantes: idade 
Média, as Cruzadas, Plano Real, Romantismo. 

Prêmios e distinções: Prêmio nobel de Literatura, Prêmio Jabuti. 

Regiões geográficas: Vale do Paraíba, Planalto Central, Triângulo 
Mineiro, extremo do Oriente. 

República e União: quando se referir a estado (o Presidente 
da República) e como conceito político (a União é detentora 
daquela região).
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Unidades administrativas: estado, Província, Condado. Uni-
dades da Federação e Unidade Federativa quando referentes a 
estado ou ao Distrito Federal. 

exemplo: amazonas e Pará são as maiores unidades da Fede-
ração do país em extensão territorial. 

utilização de minúsculas (ou caixa-baixa, cb):

acidentes geográficos: oceano atlântico, estreito de Bósforo, 
mar Vermelho, cabo da Boa esperança. exceção quando o aci-
dente geográfico fizer parte de nome ou tenha sido incorpora-
do pelo uso.

exemplos: Costa do Marfim, Cabo Verde, ilhas Salomão.

Cargos, profissões, dignidades, títulos e formas de tratamento: 
presidente da empresa, professor, lorde, presidente Lula, mi-
nistro da Casa Civil, doutor pela USP, senhor, dona. 

Ciências, disciplinas, movimentos artísticos, religiões e cor-
rentes de pensamento: paleontologia, biologia, belas-artes, 
sufismo, marxismo.

Dias da semana, meses e estações do ano. 

ecossistemas: mata atlântica, cerrado, floresta amazônica.

Pontos cardeais quando indicarem direção. 

exemplos: ele viajou de norte a sul do país. 

Povos, grupos linguísticos, etnias:
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exemplos: os mongóis, os apaches.

Sobrenomes estrangeiros: as partículas que os integram são 
grafadas em caixa-baixa se o nome da pessoa vier completo. 

exemplos: Vincent van Gogh, Charles de Gaulle.
Quando estiver omitido o primeiro nome, as partículas devem 
ficar em Cab. 

exemplo: De Gaulle.

Vias e logradouros: rua dos Pinheiros, avenida Paulista, praça 
da Sé, parque da Juventude.

Mesmo

Trocar “o mesmo”, “do mesmo”, “a mesma”, “da mesma”, 
quando estiver substituindo pronome ou substantivo, por 
”este“, ”deste”, “esta“, “desta“, ou reescrever o trecho como 
melhor convier.

N
nomes de família

não se flexionam nomes de família, em nenhuma língua.

exemplos: os Maia, os Silva, os Stuart. 
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notas de rodapé 

as notas de rodapé são esclarecimentos, essenciais para a boa 
leitura do texto, colocados pelo autor como complemento para 
não interromper a sequência do texto. existem também as notas 
do tradutor (n.T.), as notas do editor (n.e.) e as notas da revisão 
técnica (n.R.T.). São indicadas por asterisco ou número.

nas notas de rodapé, quando há citação de fonte bibliográfica, 
os elementos são citados em ordem direta, observando-se a 
posição de cada elemento como constante. 

Lembrete: sempre verificar se as obras citadas constam nas re-
ferências bibliográficas do fim do livro ou em notas de rodapé.

numerais e unidades de medida 

Os numerais até dez devem ser escritos por extenso quando 
não forem acompanhados de unidades de medida. Os demais 
devem ser representados por algarismos. 

Quando o número atingir a casa do milhar, deve-se dar prefe-
rência pela escrita para evitar o excesso de zeros, que dificul-
tam a leitura e aumenta a possibilidade de erros. 

exemplos: 4 mil, 1,4 bilhão. 

idade: sempre em algarismos.

exemplos: Tenho 39 anos. O autor tem 9 anos. 

Para indicar tempo decorrido, sempre por extenso (Moro no 
Rio há dois anos.). 
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em tabelas, usar somente algarismos. 

Usar sempre ponto para separação dos milhares.

exemplo: 8.942 metros2.

exceção para as datas. 

exemplo: 1974. 

em enumerações, usar sempre algarismo.

exemplo: os instrumentos da orquestra eram 2 pianos, 4 con-
trabaixos, 3 guitarras, 3 violinos.

Quando são apenas dois ou três itens, seguir a regra sobre os 
numerais até dez. 

exemplo: a orquestra é composta por dois pianos e quatro con-
trabaixos. 

evitar o uso de algarismo no início do período. Quando não for 
possível, grafe-os por extenso. 

exemplo: Dois mil e treze será um ano de grandes lançamentos. 

números e unidades devem ficar sem espaço quando assim 
ocorrerem na maior parte do texto (o que indica preferência 
do autor). Sinais (%, +, -), quando fora de expressões, sempre 
juntos aos números. Unidade ou sinal de percentual devem ser 
repetidos na indicação e períodos: 1m a 50m, 15% a 17%.
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a exceção é para litro, caso em que se mantém o espaço, para 
evitar confusão com o algarismo “1”: 24 l. admite-se também 
utilizar L (caixa-alta). 

no caso de o número não vir inteiramente representado por 
algarismos, a unidade de medida aparece por extenso.

exemplo: 24 milhões de hectares. 

Quando as unidades são escritas por extenso, devem ser gra-
fadas em caixa-baixa: volt, quilograma.

Para os símbolos, se o nome da unidade for uma homenagem a um 
cientista, deve-se usar caixa-alta: watt, por exemplo, tem como 
símbolo W. Se for decorrente de convenção, usa-se caixa-baixa. 

exemplo: m, para metro.

Frações: 1/25. Pode-se usar por extenso quando os dois 
elementos da fração se situam entre 1 e 10: um quinto, dois 
terços, nove décimos.

porcentagens são sempre mencionadas por algarismos, 
mesmo nos casos de números de um a dez.

exemplos: 6%, 24%.

Algarismos romanos são usados para: 

•	 designar séculos: século XiX, século iii a.C.

•	 papas, imperadores, reis etc.: Pio Xi, Pedro ii.
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•	 eventos que se repetem periodicamente: XX Bienal inter-
nacional do Livro.

•	 não se usam romanos em eventos que não são periódicos. 
Por isso, Segunda Guerra Mundial, Terceiro Reich.

numeração de datas e décadas

Data: apenas o mês aparece por extenso.

exemplo: 1o de junho. 

na indicação condensada, usam-se pontos para separar os 
elementos: 1.6.2010. 

Para grafar décadas e anos, usar os quatro dígitos: década de 
1940, anos 1940. em contextos específicos, usar a forma abre-
viada: rock dos anos 70, moda dos anos 80. 

numeração de capítulos e itens 

numerar os capítulos e subtítulos conforme o sumário e/ou 
hierarquia identificada no texto (até, no máximo, cinco níveis, 
por exemplo: 1.5.2.3.4.6).

no caso de livros não numerados, diferenciar os pesos com 
tamanhos de fontes diferentes na preparação e marcações 
Peso 1, Peso 2 (na preparação e na primeira revisão de prova) 
destacadas com marca-texto.

O padrão para numeração/ordem de figuras e tabelas é com 
ponto depois do número e depois do nome também. 
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exemplo: Figura 1.1. Fibra celulósica.

nas tabelas e quadros, numeração e título vêm antes, como 
título, portanto, sem ponto-final.

Sempre que possível, indicar as chamadas de imagens, tabelas 
e quadros no texto pelo número.

exemplo: no caso de livros numerados, é preferível mencionar 
"a figura 1.2" (sempre em Cab) a utilizar, por exemplo, no qua-
dro “acima”, “abaixo”, “ao lado”, “a seguir”, “na página x”.

R
referências bibliográficas

Livros

SOBRenOMe, nome do autor. Título: subtítulo. edição. Cidade 
de publicação: editora, ano de publicação e volume, se houver. 
(Série ou coleção se houver). 

exemplo: LOBaTO, Monteiro. Urupês. in: OBRaS completas de 
Monteiro Lobato, V. 1. São Paulo: Brasiliense, 1946. 

•	 Mesmo autor – obras diferentes: 

exemplo: neVeS, M.H.M. Gramática de usos do português. São 
Paulo: Unesp, 2000.
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                   . Guia de uso do português. São Paulo: Unesp, 2003. 

•	 Obra assinada por mais de três autores: registra-se ape-
nas o primeiro autor e substituem-se os demais pela ex-
pressão latina et al (que deve ficar em redondo).

exemplo: aSSiS, Marisa et al. A indústria em São Paulo: sua evo-
lução e distribuição espacial. São Paulo: Senai-SP-DPea, 1992. 

•	 Organizadores. Nome da obra. Cidade. editora, ano de 
publicação.

exemplo: PeTeRS, e.D. et al (Orgs.) Pensar globalmente y ac-
tuar regionalmente. Cidade do México: Unam, 1997.

Capítulos de livro

•	 Quando o autor do capítulo é o mesmo que escreveu ou 
organizou a obra (seis toques de sublinhado substituem o 
autor para que não seja repetido):

exemplo: VaLenTe, J. a. O papel do facilitador no ambiente 
logo. in:                . (Org.). O professor no ambiente logo: forma-
ção e atuação. Campinas: Unicamp, 1996. p. 1-34.

•	 Quando o autor do capítulo não é o mesmo que elaborou ou 
organizou a obra:

exemplo: aLTOÉ, a. O trabalho do facilitador no ambiente logo. 
in: VaLenTe, J. a. (Org.). O professor no ambiente logo: forma-
ção e atuação. Campinas: Unicamp, 1996. p. 71-89.
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periódicos 

TÍTULO DO PeRiÓDiCO. Cidade de publicação: editora, ano do 
primeiro volume–ano do último volume (para coleção encerrada). 
Periodicidade. 

exemplo: ReViSTa Da enGenHaRia e CiÊnCiaS aPLiCaDaS. 
São Paulo: Unesp, 1993. anual. 

Artigos em periódicos

exemplo: SOBRenOMe, nome. Título do artigo. Título do perió-
dico. Cidade de publicação, data da publicação: 

COeLHO, Marcelo. Stravinsk hoje. Folha de S.Paulo. São Paulo, 
5 jun. 2013. 

(Sem autor) instituição que edita. nome da publicação. Local, ano. 

exemplo: ORGaniZaÇÃO MUnDiaL De TURiSMO. Manila De-
claration on World Tourism. Madri, 1980. 

teses e dissertações 

SOBRenOMe, nome. Título: subtítulo. ano. número de folhas. 
Tipo de trabalho (titulação). nome da Faculdade, Cidade de 
publicação, ano. 

exemplo: aQUinO, Terri Vale. Kaxinawá: de seringueiro “cabloco” 
a peão “acreano”. 1977. 150 f. Dissertação de mestrado. Departa-
mento de antropologia, Brasília, UnB, 1977. 
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Discos, CDs, DvDs e filmes

Devem constar os seguintes elementos: título (com inicial em 
caixa-alta e em itálico), título original, opcional e se houver 
(entre parênteses), diretor (precedido da expressão “Direção 
de”), país (seguido de dois pontos), produtora e/ou distribuido-
ra, ano e duração (em minutos, entre parênteses). 

exemplo: Peixe grande e suas histórias maravilhosas (Big fish). 
Direção de Tim Burton. eUa: Columbia Pictures, 2003. (125 min). 

Tropa de elite. Direção de José Padilha. Brasil: Universal  
Pictures, 2007. (118 min). 

Em situações mais específicas que as apresentadas anterior-
mente, sugerimos consultar as regras adotadas pela ABNT. 

S
siglas 

até três letras, são grafadas sempre em caixa-alta. alguns 
nomes, como Fed (o banco central norte-americano), parecem 
siglas, mas não são. 

Usar caixa-alta apenas na primeira letra de siglas formadas 
por quatro ou mais letras, quando permitirem leitura silábica.

exemplo: Petrobras, Minc. atenção, porém, quando não permitem 
leitura silábica: CnPq, BnDS. 



26    Manual de estilo SeSi SP editora e Senai-SP editora 

não usar pontos: OnU e não O.n.U.

no caso de siglas menos conhecidas, escrever, por extenso, entre 
parênteses, o seu significado logo após a primeira menção.

exemplo: esalq (escola Superior de agronomia Luiz de Queirós ).

T
termos estrangeiros “abrasileirados”

Os termos a seguir são exemplos de palavras estrangeiras apor-
tuguesadas ou que já foram incorporadas ao vocabulário falado 
no Brasil, portanto não precisam estar em itálico. 

alguns exemplos:
a priori
a posteriori
balé 
beisebol
best-seller
boom
briefing
bufê
bug
byte
chope
clipping
commodity
currículo
deletar

design
ebitda
estande
estresse
fast food
flash
free-lance
free-lancer
freezer
grife
hábitat
hall
hobby
holerite
homepage

internet
joint venture
know-how
laser
link
marketing
merchandising
mouse
on-line
outdoor
performance
press release
Réveillon
round
royalty
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self-service
show

slogan
status

vitrine
web

Há, ainda, alguns termos estrangeiros que não foram aportu-
guesados e devem ser grafados em itálico. Mas a preferência é 
pelo uso de palavras em português sempre que houver tradução 
equivalente

exemplos: 
approach
avant-première
background
black tie
copyright
deadline
download
fee

feedback
funding 
handicap
happy end
high-tech
ipsis litteris
look
on

off
press kit
superstar
training
t-shirt
upload

títulos de obras

nomes de obras artísticas, literárias, peças, balés, filmes, discos 
e artes plásticas devem ser grafados com caixa-alta apenas na 
primeira palavra e em nomes próprios e destacados em itálico. 

exemplos: Mona Lisa, O último tango em Paris. Chico Buarque 
apresenta Paratodos no Tom Brasil. 

nomes de periódicos em geral e revistas devem ser grafados 
em itálico, com inicial em caixa-alta em todas as palavras.

exemplos: Folha de S.Paulo, The New Yorker. 

Os nomes dos cadernos e seções de jornais devem ser grafados 
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em redondo, sem aspas, com inicial em caixa-alta em todas as 
palavras, salvo os artigos, as preposições e as conjunções. 

exemplo: na ilustrada da Folha de S.Paulo, na seção economia do 
jornal O Globo. 

Manchetes, títulos de matérias, capítulos de livros, colunas de pe-
riódicos, artigos, contos e poemas devem ser grafados em redondo, 
entre aspas, com inicial em caixa-alta apenas na primeira palavra. 

exemplo: a coluna “Mercado aberto” da seção Dinheiro do jor-
nal Folha de S.Paulo. “Governo Dilma zera tributo para tentar 
conter alta do dólar”.

Programas de televisão e rádio, séries e novelas devem ficar em 
itálico e com inicial em caixa-alta somente na primeira letra.

exemplo: A grande família, Friends.

atos e cenas de peças teatrais acompanhados de números devem 
ser grafados em redondo, sem aspas, com inicial em caixa-alta.

exemplo: ato i, Cena 7 da peça O Noviço.

Títulos de músicas devem ser grafadas com aspas. 

Tópicos: quando utilizados em sequências, manter ponto-e-vír-
gula no final de cada tópico que começar com caixa baixa, e 
ponto-final se iniciarem com caixa-alta. 

exemplo: O projeto atende a quatro situações: não entra ar e 
nem luz; entram ar e luz; entra luz, mas não entra ar; entra ar, 
mas não entra luz.
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travessão 

no texto, adotamos o travessão médio – para apostos, explica-
ções, entre outros.

exemplo: depois de realizar todas as suas atividades do dia – 
natação, aula particular, trabalho, compras –, ela conseguiu 
descansar. 

não deixar espaço quando depois do travessão vier uma vírgula. 

V
vício de linguagem consiste na repetição de uma ideia, 
com palavras diferentes, mas que têm o mesmo sentido.

alguns exemplos: 

elo de ligação  
acabamento final  
certeza absoluta  
quantia exata  
nos dias 8, 9 e 10, inclusive  
juntamente com , junto com 
expressamente proibido  
em duas metades iguais  
sintomas indicativos  
há anos atrás  
vereador da cidade  
outra alternativa  
detalhes minuciosos  
a razão é porque  

anexo junto à carta  
de sua livre escolha  
superávit positivo  
todos foram unânimes  
conviver junto  
fato real  
encarar de frente  
multidão de pessoas  
amanhecer o dia  
criação nova  
retornar de novo  
empréstimo temporário  
surpresa inesperada  
escolha opcional  
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planejar antecipadamente  
abertura inaugural  
continua a permanecer  
a última versão definitiva  
possivelmente poderá ocorrer  
comparecer em pessoa  

gritar bem alto  
propriedade característica  
demasiadamente excessivo  
a seu critério pessoal  
exceder em muito 

visar: optamos por utilizar o verbo visar, no sentido de “ter por 
fim ou objetivo”, sempre como transitivo direto. 

exemplo: ele visava solucionar o problema.

Para itens que não constam nesta publicação, recomendamos 
que utilizem como referência versões atualizadas das seguintes 
publicações:

Dicionário Houaiss da língua portuguesa, antônio Houaiss et al
Dicionário prático de regência verbal, Celso Luft
Dicionário de sinônimos, Celso Luft
Dicionário de dificuldades da língua portuguesa, Domingos 
Cegalla
NBR-6023: 2002 (Referência), aBnT
NBR-10520 : 2002 (Citações), aBnT
NBR-14724: 2002 (Trabalhos acadêmicos), aBnT
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), aBL
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sinAis gráFiCos De revisão 

apresentamos os sinais gráficos mais utilizados em revisão de texto: 

Suprimir letra, palavra ou trecho

Centrar

Mudar posição de conteúdo 

Retirar da posição e colocar onde indicar a seta

abrir parágrafo

Descer letra, palavra ou trecho (ou texto sobrescrito)

Suspender letra, palavra ou trecho (ou texto subscrito)

Correr texto para a diretira

Correr texto para esquerda

Local de inserção da letra, palavra ou trecho. Sinal  
também utilizado para anotações

Desconsiderar a emenda, mantendo a letra, a palavra 
ou o trecho

Unir letras ou reduzir espaços

Separar letras, palavras ou ampliar espaços

Caixa-alta (maiúscula) 

Caixa-baixa (minúscula)

Caixa alta e baixa (a primeira letra em maiúscula e 
as demais em minúscula)

itálico

Redondo

Ver original

cas a

ou X

ou CxA

Cxb

ou CxAb

    x

ou

ou

#
CA

Cb

Cab

red.

it.

V.O.
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