
Exemplos de correção 
Correção a efetuar Sinal

No texto Na margem 

Suprimir (deleatur) letrass a suppprimir 

Erros idênticos a retificar estas arros rapetem-sa 

Diferentes erros a retificar astad feltas sao nemerosas  

 e 

Acrescentar ua letra

e  s   a ã  u

Palavra ou frase esquecida esta palavra esquecida 

m

Letra(s) ou palavra(s) a trocar a inverter não falso é 

foi

Mover palavras ou grupos de 
palavras 

Para mover uma ou linhas ou 
parágrafos, usa-se este sinal. mais 
palavras, 

Linhas a inverter a inverter.
Estas linhas são 

Aumentar espaço falta umespaço

Diminuir espaço o espaço   é grande

Juntar jun tar

Suprimir e juntar gerale-mente

Suprimir e manter o espaço pedra-angular

Aumentar a interlinhagem Estas linhas
estão muito juntas

Diminuir a interlinhagem Estas linhas
estão muito afastadas 

Alinhamento a retificar esta linha está muito irregular

Palavra(s)/linha(s) a alinhar à 
esquerda 

Esta linha deve
alinhar à esquerda 

Palavra(s)/linha(s) a alinhar à direita Esta linha deve 
alinhar à direita 

Centrar este texto
deve ser centrado 

Criar parágrafo Ele disse: «EU […] 

Suprimir parágrafo […] texto. 
Não há novo parágrafo

Letra(s) ou palavra(s) a transpor 
para a linha anterior 

esta translineaç-
ão está errada 

Letra(s) ou palavra(s) a transpor 
para a linha seguinte 

esta transline-
ação está errada 

Utilizar itálico itálico ital.

Utilizar normal normais rom.

Utilizar minúsculas MINÚSCULAS bdc

Utilizar negro negros bold

Utilizar maiúsculas maiúsculas CAP

Elevar letra ou número nota (1) 

Baixar letra ou número CO2 2

Palavra corrigida por erro A vida é muito difícil OK

N. B.: — Todas as correções no texto devem ser também anotadas na margem.
— Os comentários ou outras instruções escritas na margem devem ser inseridos num círculo (para indicar que 

se trata de texto apenas para informação e não para imprimir). 
— Quando uma palavra contém vários erros, é aconselhável reescrevê-la por inteiro na margem. 
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