
50 Siglas 

 

 

 
 

A pergunta da vez 
  

Como usar a sigla em português? Sempre em letras maiúsculas? Como fazer o plural 
de uma sigla? 
 

 
Uma gota de gramática 
  

A sigla traduz, em uma palavra, nomes longos de empresas, instituições e 
comunicações corriqueiras que simplificam a linguagem cotidiana. Note-se que não 
há ponto entre as letras. Quando há intenção de usar a sigla em um texto, deve-se 
citá-la após o nome ou entre parênteses ou seguida de traço: o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) ou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG. No 
segundo caso, não se usa o traço após a sigla. 
 
Grafa-se, em geral, a sigla: 
 
1) com todas as letras maiúsculas:  
 
a) quando são citadas oralmente uma a uma: UFMG (Universidade Federal de Minas 
Gerais), SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), PMDB (Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro);  
b) quando tiverem até três letras: BO (boletim de ocorrência), MEC (Ministério da 
Educação); 
c) com leitura mista (parte pronunciada como letra e parte como palavra): DNIT 
(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), DPVAT (Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre); 
d) siglas consagradas que fogem às regras acima devem ser lembradas: CNPq 
(Conselho Nacional de Pesquisa, hoje Conselho Nacional do Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico) em oposição a CNP (Conselho Nacional do Petróleo); 
BHTrans (Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte S.A.) e SPTrans (São 
Paulo Transporte S.A.), MinC (Ministério da Cultura), UnB (Universidade de Brasília); 
 
2) com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas, quando tiver quatro letras 
ou mais e puder ser pronunciada como uma palavra: Copasa (Companhia de 



Saneamento de Minas Gerais), Aids (do inglês Acquired Immunodeficiency 
Syndrome) ou Sida (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida); 
 
Atenção! O plural das siglas se faz com o acréscimo de s (minúsculo) sem apóstrofo: 
Os DVDs, CDs, BOs, Ufirs, TREs... 

 
QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 
 

Escreva a sigla de:  
  
a) Companhia Energética de Minas Gerais: _____________ 
 
b) Instituto Nacional de Preços ao Consumidor: ____________ 
 
c) Organização das Nações Unidas: __________________ 
 
d) Instituto Nacional do Seguro Social: ________________ 
 
e) Os autos de prisão em flagrante: __________________ 
 
f) Os Tribunais Regionais do Trabalho: _________________ 
 
g) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste: _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respostas às questões: 
 
a) Cemig 
b) INPC 
c) ONU 
d) INSS 
e) APDFs 
f) TRTs 
g) Sudene 


