MANUAL OFICIAL DE REDAÇÃO
PARA PEÇAS GRÁFICAS

1ª EDIÇÃO – MAIO DE 2017

APRESENTAÇÃO

Elaborado à luz de materiais oficiais e tendo como diretrizes a clareza, a objetividade e a
simplicidade, o MANUAL OFICIAL DE REDAÇÃO PARA PEÇAS GRÁFICAS contém orientações quanto ao estilo e à padronização textual das peças gráficas (impressas e eletrônicas)
produzidas pelas diversas gerências de comunicação da PBH e submetidas à aprovação da
Assessoria de Comunicação Central.
A elaboração do Manual é um processo de constante desenvolvimento, alinhado com as peculiaridades da instituição. Novas edições revisadas e atualizadas estarão disponíveis em
momento oportuno.

COMO CONSULTAR
O Manual está dividido em tópicos temáticos organizados segundo conceitos prévios claramente definidos.
I. Recorrência do uso
Para os fins a que se destina, este Manual considerou a natureza das informações contidas nas peças gráficas. As
orientações aqui relacionadas não entram no mérito do certo ou errado, mas sim, na frequência do uso dessas
informações no universo considerado.
II. Facilidade para consultar
Os exemplos são apresentados por meio de uma linguagem simples e clara. Os ícones utilizados obedecem ao
seguinte critério:
para indicar a forma adotada pela Assessoria de Comunicação Central e que, portanto, deve ser usada;
para indicar a forma que não deve ser usada;
para relacionar informações adicionais ou chamar atenção para exceções.
III. Contextualização
A boa percepção do uso de uma expressão está muitas vezes ligada à identificação do contexto em que esse uso se
verifica. Sendo assim, em alguns casos, foram fornecidos mais de um exemplo para ilustrar a forma adequada.
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Na indicação de horas, utilize os exemplos abaixo:
1) Oficina de Redação Oficial, das 10h às 14h ou Oficina de Redação Oficial – 10h às 14h
2) Oficina de Redação Oficial, das 9h30 às 14h ou Oficina de Redação Oficial – 9h30 às 14h
De acordo com a necessidade do “layout”, pode-se suprimir “das”.
3) Oficina de Redação Oficial – a partir das 14h
10h30
10h
16h
das 9h às 18h
das 9h às 18h

10h30min ou 10:30
10h00
16hs ou 16 horas
das 9 às 18h
de 9h às 18h

Não use “m” para abreviar minutos (“m” é abreviatura de metro).
• tempo decorrido:

Escreva hora por extenso para indicar

A palestra tem duração de duas horas.

• horário incerto:
O prefeito chegará por volta das nove horas.

HORAS
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Observe os exemplos para:

INFOGRÁFICOS, TABELAS, CRÉDITOS
DE IMAGENS, CARTAZES, FÔLDERES,
FOLHETOS, CONVITES E PROGRAMAÇÕES:

7/4/2017

07/04/2017

Ao utilizar barras na grafia de datas, despreze os zeros à esquerda.

PRIMEIRO DIA DO MÊS:
1º de fevereiro ou 1º/2

INDICAÇÃO DE ANO:

2017

1 de fevereiro ou 1/2

2.017

DATAS 8

TEXTOS CORRIDOS:

7 de fevereiro
7 de fevereiro de 2017

ARTE DAS PEÇAS GRÁFICAS
INDICANDO INTERVALO DE TEMPO:

7/2
7/2/17

de 5 a 10 de abril
de 5 a 10/4
de 5 de abril a 10 de maio
de 5/4 a 10/5

de 5 à 10/4
de 5/4 a 10 de maio

De acordo com a necessidade do “layout”, pode-se suprimir “de”. Veja:

5 a 10 de abril
5 a 10/4
5 de abril a 10 de maio
5/4 a 10/5

5 à 10/4
5/4 a 10 de maio
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INÍCIO DE FRASE:

Use MAIÚSCULA e a forma completa.
Exemplos:

Segunda-feira é dia de vacinação.
Maio foi o mês escolhido para a Virada Cultural.

MEIO E FINAL DE FRASE:

Use minúscula e a forma completa.
Exemplos:

A Virada Cultural, que acontecerá em maio, terá
recorde de público.
A sala será dedetizada dia 7/4, sexta-feira.

PLURAL:

Use os dois termos flexionados.
Exemplos:

Terças-feiras, às 14h, na Tenda do Bosquinho.
Terças e quintas-feiras, às 14h, na Tenda do Bosquinho.

DATAS 10
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CARTAZES, FÔLDERES, FOLHETOS:

Use a forma reduzida quando for necessário economizar
espaço no “layout”.
Exemplo:

Terças, às 14h, na Tenda do Bosquinho.

ENUMERAÇÕES:

Use a omissão de “feira”no primeiro termo.
Exemplo:

O Centro Cultural Pampulha oferece oficinas de pintura
de segunda a sexta-feira, das 14h às 16h.

Não use a forma mista.
Exemplo:

PBH publica decreto regulamentando o uso de placas na 3ª feira.

DATAS 11

S
O
Ç
E
R
ENDE
S
E
N
O
F
E
L
E
T
E
12

LOGRADOUROS SEGUIDOS DE NOMES:

Use MAIÚSCULAS.
Exemplos:

Avenida Amazonas, Rua dos Caetés,
Alameda Ezequiel Dias, Parque Municipal
Praça Afonso Arinos

SEPARAR INFORMAÇÕES:

Use vírgula e, no último elemento, travessão.
Exemplo: Avenida Afonso Pena, 1.212, sala 302, 3º andar – Centro

1. Não use nº – Avenida Afonso Pena, nº 1.212
2. Para inserir o travessão, use o atalho Alt 0150.

NÚMEROS ACIMA DE MIL:

CEP:

Use ponto.
Exemplo: Avenida Cristiano Machado, 4.010

Use apenas hífen para separar os três últimos.
Exemplo: 30130-003

CIDADE E ESTADO:

Use travessão.
Exemplo: Belo Horizonte – MG

ENDEREÇOS
E TELEFONES
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TELEFONE:

Use hífen para separar o prefixo do número.
Exemplos: 3277-4830 / 99123-5555

CÓDIGO DE ÁREA:

Use parênteses.
(31) 3277-4830 / (31) 99123-5555

0800:

Use apenas espaço para separar o prefixo dos outros dígitos.
Exemplo: 0800 612 211

ABREVIAR TELEFONE(S):

Use tel. ou tels.
Exemplos:

Tel.: (31) 3277-4830
Tels.: 3277-4416 / 3277-4416
Tels.: 3277-4416 / 7-4416

Não use a forma reduzida
em frases.
Exemplos:
O tel. para contato é 3277-4830.
Fone para contato: 3277-4416

ENDEREÇOS
E TELEFONES
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ENDEREÇOS ELETRÔNICOS E E-MAILS:

www.pbh.gov.br
secretaria@pbh.gov.br

Não quebre endereço.
Exemplos:
www.pbh.
gov.br

secretaria@pbh.
gov.br

Não use http:// e letras maiúsculas
para escrever endereços eletrônicos.
Exemplos:

http://www.pbh.gov.br
Www.pbh.gov.br

ENDEREÇOS
E TELEFONES
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OBSERVE:
Gerência de Produção Visual
Avenida Afonso Pena, 1.212, sala 302, 3º andar - Centro
Tel.: (31) 3277-4830
Belo Horizonte – MG
CEP: 30130-003

ENDEREÇOS
E TELEFONES
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ESCREVA POR EXTENSO:
• numerais de zero a dez
Exemplo:

No quarto encontro do grupo antitabagismo, das 16 pessoas presentes, oito tinham parado de fumar.

Exceções: datas e indicação de páginas.
• primeiro ao décimo
Exemplo:

Primeira parcela do 13º salário cai hoje.

• cardinais e ordinais em textos solenes (convites, episódios históricos, títulos de obras literárias)
Exemplo:
Primeira Guerra Mundial

• em início de frase
Exemplo:

Sete apostadores acertaram as dezenas da Mega-Sena.

• números fracionários, exceto em publicações de caráter científico, da área estatística e econômica
Exemplo:
Pesquisa revela que dois terços dos brasileiros já viram uma mulher ser agredida.

NUMERAIS
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USE ALGARISMOS:
• a partir de 11
Exemplo:

Cerca de 20 trabalhadores estão concluindo a limpeza do córrego do Cercadinho, que passa por bairros como Buritis,
Palmeiras e Havaí.

• a partir do 11º
Exemplo:

Primeira parcela do 13º salário cai hoje.

Em alguns casos, no entanto, a regra é diferente. Para numerar artigos de leis, use o ordinal até nove.
De dez em diante, use o cardinal.
Exemplos:
artigo 1º, artigo 3º, artigo 9º
artigo 10, artigo 35, artigo 50

Se o numeral vier antes do substantivo, use o ordinal. Se vier depois, use o cardinal.
Exemplos:

15º capítulo
capítulo 15

• para dados estatísticos e matemáticos, medições especíﬁcas e de caráter preciso expressas em unidades de padrão
internacional, porcentagens e valores semelhantes, quando estiverem acompanhados do respectivo símbolo de
medida, integrando textos de caráter científico, técnico ou didático
Exemplos:
10%
35 ºC

NUMERAIS
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USE ALGARISMOS:
• quando representam data ou qualquer outra expressão normalmente escrita em algarismos, ou quando se trata de
títulos assim grafados pelos que os cunharam
Exemplos:
Revolução de 9 de julho
2001 – Uma Odisseia no Espaço

•para leis e seus artigos, parágrafos e alíneas
Exemplo:
Lei nº 9.577, de 2 de julho de 2008

• para valores monetários acompanhados dos símbolos das moedas
Exemplos:
RS 20 (não use zero na casa decimal)
RS 20,50
US$ 5 milhões

• em nomes de eventos culturais, cientíﬁcos, históricos e esportivos
Exemplos:
4º Concurso de Redação do Senado Federal
7º Fórum Parlamentar Ibero-Americano

• para idade, quando mencionada, entre vírgulas, após o nome
Exemplo:
Maria Campos, 63, é a nova diretora da escola.

NUMERAIS
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USE A FORMA MISTA:
• a partir de mil
Exemplo:

Prefeitura já vacinou 620 mil pessoas contra a febre amarela.

Exemplo de uso correto de alguns numerais:
“Em 2004, o PIB do Estado alcançou o patamar mais elevado dos
últimos 20 anos. A taxa de 9,2% ficou pouco[...]”, “[...] o PIB da Bahia
atingiu a marca de R$ 79 bilhões no período[...]”.

NUMERAIS

21

S
A
R
U
T
A
I
V
ABRE
22

USE:
• quando houver necessidade de espaço no “layout”
• acento na primeira sílaba (se houver) e ponto
Exemplo: pág.
• s para o plural.
Exemplo: págs.
• apenas um ponto se etc. vier no final da frase
Exemplo:
Compraram roupas, perfumes, calçados etc.

O uso da vírgula antes de etc. é facultativo.
• se necessário, sinais de pontuação depois de etc.
Exemplo:

Os passageiros não devem portar objetos perfurocortantes como canivetes, tesouras de unha etc., pois
terão que descartá-los ao passarem pelo raio-X.

• seg. / ter. / qua. / qui. / sex. / sáb. / dom. para abreviar os dias da semana.
• jan. / fev. / mar. / abr. / mai. / jun. / jul. / ago. / set. / out. / nov. / dez. para abreviar os meses.

ABREVIATURAS
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Não use mais de uma abreviatura por frase em textos corridos.
Não use plural e ponto para símbolos (sistema métrico, unidades, elementos químicos).
10 m
10 ms.

10 kg
10 kgs.

10 km (com espaço entre número e símbolo)
10 kms.

Não use o conectivo “e” antes de “etc.” nem reticências depois.
Compraram roupas, perfumes, calçados etc.
Compraram roupas, perfumes, calçados e etc.
Compraram roupas, perfumes, calçados etc...

Não use “etc.” para pessoas.
Estão presos João, José, Pedro, dentre outros.
Estão presos, dentre outros, João, José e Pedro.

OS
S
A
C
ROS

OUT

Estão presos João, José, Pedro etc.

Não use ponto para abreviar a palavra “número”.
Lei nº 9.577
Lei n.º 9.577

Não use ponto para abreviar “numerais ordinais”.
1º de maio / 4º Prêmio Inovar BH
1.º de maio / 4.º Prêmio Inovar BH

ABREVIATURAS
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• Use apenas siglas conhecidas.
• Use, em títulos, quando o espaço for reduzido.
• Escreva, na primeira ocorrência, o signiﬁcado da sigla por extenso e a coloque, a seguir, entre parênteses.
Exemplo:

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) instituiu a Escola Virtual de Governo (EVG), com o intuito de promover atividades
e cursos destinados à utilização e qualificação profissional dos servidores e empregados públicos municipais. Para alcançar esses objetivos, a EVG realiza um levantamento de demandas nos diversos órgãos e entidades.

• Use apenas inicial maiúscula quando a sigla tiver mais de três letras e for pronunciada como palavra.
Exemplos: Smel, Ascom, Sudecap
• Escreva em caixa alta as siglas com até três letras, mesmo que sejam pronunciadas como palavras.
Exemplos: PBH, PF, UPA, ONU, BC, CPI, USP
• Use caixa alta para siglas cujas letras são soletradas.
Exemplos: SMMA, SMSA, SMPL
• Observe a primeira palavra a partir da qual a sigla foi formada para saber se a concordância é com o masculino
ou o feminino.
Exemplos:
A SMSA promoveu uma palestra sobre métodos contraceptivos.
O COP-BH completa três anos de atuação em 2017.

Algumas siglas fogem às regras. Respeite a forma consagrada em casos como
UnB, ProJovem, LexML, ICMBio, CNPq, ProInfo, MoMA, DPVAT.

SIGLAS
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• Não use siglas que não forem amplamente empregadas.
Exemplo:

Seppir para Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

• Não use se causar dúvida ou ambiguidade.
Exemplo:

MP pode ser Medida Provisória ou Ministério Público.

• Não use pontos.
Exemplo:
M.G.

•Não use apóstrofe + s (‘s) para formar o plural.
Exemplo:

CPI’s

SIGLAS
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Ao escrever:
• acidentes geográﬁcos:
Use MAIÚSCULAS e minúsculas de acordo com o contexto.
Exemplos:

A Serra da Mantiqueira é uma cadeia montanhosa que se estende por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
De uma forma bem simples, podemos conceituar uma serra como sendo uma grande extensão de montanhas interligadas.

• cargos, proﬁssões, títulos e formas de tratamento:
Use minúsculas para exemplos como papa, presidente, sir John, cardeal Arns, engenheiro, doutor pela UFBA,
mestre Abelardo, lorde Keynes, senhor, dom.
• ciências e disciplinas:
Use MAIÚSCULAS e minúsculas de acordo com o contexto.
Exemplos:
Sr. José é um cidadão sem ética.
No currículo escolar, Ética é uma disciplina necessária.

MAIÚSCULAS
E MINÚSCULAS
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Ao escrever:
• constituição:
Use MAIÚSCULA no sentido de Carta Magna.

A Constituição brasileira prevê a liberdade de imprensa.

• conceitos políticos importantes:
Use MAIÚSCULAS para exemplos como Constituição, Federação, União, República, Império, Poder Executivo,
Legislativo, Judiciário, Justiça, Direito, Igreja, Estado.

Use MAIÚSCULAS e minúsculas de acordo com o contexto para exemplos como governo federal, governo estadual,
governo municipal.

Exemplos:

O governo municipal é o mais próximo do cidadão porque está na cidade.
A Sede do Governo Municipal de Belo Horizonte é na Avenida Afonso Pena.

MAIÚSCULAS
E MINÚSCULAS
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Ao escrever:
• datas, eventos históricos, feriados ou festas populares e religiosas:
Use MAIÚSCULAS para exemplos como Dia do Trabalho, Sete de Setembro (ou 7 de Setembro), Natal, Ano Novo,
Carnaval, Revolução Francesa, Dia D, Ramadã, Guerra do Golfo, Dia da Bandeira, Proclamação da República.

• doenças:
Use minúsculas para exemplos como mal de Parkinson, hepatite.
• doutrinas, correntes e escolas de pensamento, religiões, movimentos políticos:
Use minúsculas para exemplos como catolicismo, espiritismo, protestantismo, budismo, neoliberalismo, oposi-

ção (de forma genérica).

• ecossistemas:
Use MAIÚSCULAS e minúsculas de acordo com o contexto.

Ao construir sua casa de campo, João desmatou uma parte grande de mata.
A Mata Atlântica é um bioma que abrange grande parte do Brasil.

• entidades religiosas e mitológicas:
Use MAIÚSCULAS para exemplos como Deus, Espírito Santo, São João, Iemanjá, Oxum, Tupã, Zeus.

MAIÚSCULAS
E MINÚSCULAS
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Ao escrever:
• empresas, instituições, organizações, órgãos e suas subdivisões:
Use MAIÚSCULAS para exemplos como Banco do Brasil, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária,

Senado Federal, Presidência da República, Ministério das Comunicações, Receita Federal, Fundo Monetário
Internacional.

• endereços, prédios e monumentos:
Use MAIÚSCULAS para exemplos como Esplanada dos Ministérios, Avenida Rio Branco, Palácio do Planalto,
Estátua da Liberdade, L2 Sul.

• estabelecimentos públicos ou particulares; portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, usinas, estádios, igrejas:
Use MAIÚSCULAS para exemplos como Aeroporto Santos Dumont, Rodovia dos Imigrantes, Ferrovia Trans-

nordestina, Usina de Itaipu, Aeroporto do Galeão.

Use minúsculas quando citados em sentido amplo, para exemplos como aeroporto, rodovia.

MAIÚSCULAS
E MINÚSCULAS
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Ao escrever:
• estado ou federação:
Use MAIÚSCULAS quando designar conceito político ou unidade da Federação.
Exemplos:
No dia 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas anunciava o Estado Novo.
O mico-leão-dourado é uma espécie endêmica, isto é, ocorre somente na Mata Atlântica de baixada costeira do
Estado do Rio Janeiro.

Use minúsculas como sinônimo de situação, disposição.
Exemplo:
estado de espírito, estado de sítio, estado sólido

• eventos esportivos e culturais, times e agremiações esportivas:
Use MAIÚSCULAS e minúsculas de acordo com o contexto.
Exemplos:
Meu time já participou de vários campeonatos.
Amanhã será o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol.

MAIÚSCULAS
E MINÚSCULAS
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Ao escrever:
• gentílicos:
Use minúsculas para exemplos como brasileiro, americano, baiano, romano.
• governo:
Use minúscula – O governo brasileiro.
• instituições e órgãos:
Use MAIÚSCULAS quando se tratar de nome completo - Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados,

Secretaria do Planejamento, Forças Armadas, Polícia Militar, Museu de Arte Moderna, Prefeitura de São
Paulo, Comissão de Relações Exteriores.

• justiça:
Use MAIÚSCULA quando se referir ao Poder Judiciário
Exemplo:
A Justiça decidiu absolvê-lo.

Use minúscula como substantivo abstrato.
Exemplo:
Fez-se a justiça.

MAIÚSCULAS
E MINÚSCULAS
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Ao escrever:
• lei:
Use MAIÚSCULAS quando se tratar de lei conhecida pelo nome ou quando vier acompanhada de números.

Lei Sarney, Lei do Ventre Livre, Lei das Diretrizes e Bases, Código Penal, Lei nº 5.250, Portaria nº 123, Medida Provisória 296

• jornais, revistas, cadernos e suplementos de periódicos, programas de rádio e televisão:
Use MAIÚSCULAS (exceto em preposições, artigos e conjunções) para exemplos como Estado de Minas.
Exceção: Preposições, artigos e conjunções que vierem no início de expressão são escritos com MAIÚSCULA.
Exemplos: Os Donos da Bola.
• movimentos artísticos:
Use MAIÚSCULAS para exemplos como Barroco, Expressionismo, Pop-Art, Tropicália.

MAIÚSCULAS
E MINÚSCULAS
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Ao escrever:
• títulos de produções artísticas literárias, técnicas e cientíﬁcas; planos e programas de governo; prêmios, comendas e distinções:
Use MAIÚSCULAS (exceto em preposições, artigos e conjunções) para exemplos como

Exposição Peça em Destaque, Programa de Aceleração do Crescimento, Orçamento Participativo, Prêmio
Nobel de Literatura, Medalha da Inconfidência.

Observação:
Para títulos que contenham dois pontos, use MAIÚSCULAS (exceto em preposições, artigos e conjunções) para o que vier antes deles. Para o que vier depois dos dois pontos, use minúsculas.
Exemplo:
Exposição Preciosidades Históricas e Retalhos da Memória: reconstrução do passado entre os elos
do presente.

• regiões geográﬁcas consagradas e regiões brasileiras:
Use MAIÚSCULAS para exemplos como Triângulo Mineiro, Vale do Paraíba, Norte, Região Norte.

MAIÚSCULAS
E MINÚSCULAS
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Ao escrever:
• regionais e regiões:
Use MAIÚSCULAS quando fizer referência às Regiões Administrativas de Belo Horizonte.
Exemplos:
Regional Oeste, Regional Venda Nova

Use minúsculas quando ﬁzer referência ao território.
Exemplos:
região norte, zona leste

• site, blogs e rede sociais:
Use MAIÚSCULAS para exemplos como Facebook, Twitter, Blog do Senado, Google, Instagram, G1, Uol,
Terra, Portal do Senado, Portal Senadores, Portal Transparência.

• termos da informática e dos meios digitais:
Use minúsculas para exemplos como internet, e-mail, on-line, blog.
• vias e logradouros:
Use MAIÚSCULAS para exemplos como Rua das Hortênsias, Avenida Sete, Praça da Bandeira.

MAIÚSCULAS
E MINÚSCULAS
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1. Na diagramação de textos, linhas órfãs e viúvas são indesejáveis.
• A órfã é a primeira linha de um parágrafo impressa sozinha na parte inferior de uma página.
• A viúva é a última linha de um parágrafo impressa sozinha na parte superior de uma página.
A mesma orientação se aplica a peças gráficas:

Observe:
PREFIRA!
Para menores de 12 anos, é necessária a
presença de um responsável no ato da inscrição.

EVITE!
Para menores de 12 anos, é necessária
a presença de um responsável no ato da
inscrição.
Para menores de 12 anos, é necessária a
presença de um responsável no ato da inscrição.

2. Frases curtas: os períodos curtos são mais fáceis de ler e não cansam, enquanto o período longo é exaustivo e
complicado. Alguns períodos, de tão longos se tornam ilegíveis. O leitor tem que reler, voltando atrás para entender a
ideia do autor.
Cada um faz de seu jeito. Há várias maneiras de ser um vencedor ou um perdedor.

ESTILO
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3. Palavras conhecidas: palavras de uso corrente são de fácil entendimento. O texto escrito com palavras conhecidas é
mais transparente e legível. Ao contrário, o texto que tem palavra difíceis torna-se cansativo. É importante o leitor entender o que o texto quer passar instantaneamente; isso faz com que ele continue a leitura até o final. No caso das palavras técnicas, quando não se pode evitá-las, recomenda-se incluir seu significado no texto.
indexação salarial – aumento de salário controlado por um índice determinado pelo governo
4. Ordem direta: o sujeito deve ser colocado antes do predicado e a oração principal antes da subordinada, pois as informações mais importantes devem vir no início da frase. Opte também pela construção ativa, em vez da passiva. Assim,
a ideia do texto fica mais clara.
Prefira “Governo anuncia pacote de medidas” a “Pacote de medidas é anunciado pelo Governo”.
5. Intercalações: intercalações longas devem ser evitadas, porque elas alongam a frase e separam palavras que se
complementam. As intercalações aceitáveis são sempre curtas e esclarecedoras.
A crise financeira internacional, que já demitiu milhares de trabalhadores em todo o mundo, perde força.
6. Evite redundância: corte os adjetivos, advérbios e expressões que não contribuem para o sentido da oração. Palavras
inúteis tornam o texto cansativo e prolixo.
panorama geral = panorama; número exato = número; eixo central = eixo; desfecho final = desfecho; empréstimo
provisório = empréstimo; sintomas indicativos = sintomas.
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7. Para relacionar tópicos que completem uma frase marcada com dois pontos, inicie-os com letra minúscula,
separando-os com ponto e vírgula. Use ponto ﬁnal no último tópico.
Algumas atitudes para uma vida mais saudável:
• faça refeições menores em intervalos curtos;
• evite beliscar próximo ao horário das refeições;
• escolha alimentos saudáveis como frutas, verduras e legumes.
8. Para relacionar tópicos logo abaixo de um título ou subtítulo que não vêm com “dois pontos”, escreva-os com
letra maiúscula e use ponto final.
Algumas atitudes para uma vida mais saudável
• Faça refeições menores em intervalos curtos.
• Evite beliscar próximo ao horário das refeições.
• Escolha alimentos saudáveis como frutas, verduras e legumes.
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Observação: Em ambos os casos, ao relacionar os tópicos, comece com palavras da mesma classe gramatical. Veja:
Também é muito importante!
• Fazer as refeições em locais tranquilos.
• Preferência por sucos naturais com pouco ou nenhum açúcar.
• Lavar as mãos antes das refeições.
• Fazer exercícios físicos.
• Uso do sal com moderação.
Nesse caso, transforme os substantivos destacados em verbos no infinitivo:
Também é muito importante!
• Fazer as refeições em locais tranquilos.
• Preferir sucos naturais com pouco ou nenhum açúcar.
• Lavar as mãos antes das refeições.
• Fazer exercícios físicos.
• Usar sal com moderação.
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