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A pergunta da vez 
  

Como escrever os números em diversos textos em português? Arábicos e latinos? Por 
extenso ou só números? Usa-se a vírgula entre números? E o traço e o E nos 
números cardinais e ordinais por extenso? 
 

Uma gota de gramática 
  

1) A Lei Complementar nº 95/98 dispõe que devem ser grafadas por extenso 
referências a números e percentuais (duzentos e trinta e cinco; zero vírgula zero 
duzentos e trinta e quatro por cento; dois vírgula quinze por cento), exceto data (4 de 
março de 1998, 1º de maio de 1998), número de lei (Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990), artigos e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto. 
Isso é válido na elaboração de textos normativos. 
 
2) O Manual para normalização de publicações técnico-científicas indica que, nos 
textos, os números de um a nove devem ser grafados por extenso e de 10 para cima 
devem ser utilizados os números arábicos. 
 
3) Não se justifica, como no Código Civil, a citação de um número arábico seguido da 
sua citação por extenso entre parênteses. A desconfiança só fica bem em cheques. 
 
4) Por falar em cheques (cuidado com os espaços em branco), não se usa um mil 
(que alguns dizem que deve ser escrito hum mil para não haver margem para 
falsificação de cem mil), basta usar para R$1.458 (mil quatrocentos e cinquenta e 
oito reais bem agarradinho à “quantia de”. Note-se que entre os números não há 
vírgula. E entre o milhar e a centena não se usa E, exceto quando a centena for 
inteira (dois mil e quatrocentos). Também não se usa traço entre números ordinais 
(décimo terceiro). 

 
QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 
 

Corrija os números nos textos  
 
a) R$12.464.983,46. Pague por este cheque a quantia de doze milhões, quatrocentos 
e sessenta e quatro mil e novecentos e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos.     



 
b) “XIII - duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas 
semanais [...];” CF/88 
 
c) “XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do 
normal”; 
 
d) O texto de Rocha Cavalcanti contém 9 lições e doze dúvidas. 
 
e) A Lei nº 95, de vinte e seis de fevereiro de 1.998, dispõe sobre a redação de textos 
normativos.  
   
 
 
 
 
 
 
Respostas às questões: 
 
a) doze milhões quatrocentos e sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e três 
reais e quarenta e seis centavos  
b) oito ... quarenta e quatro  
c) cinquenta por cento 
d) nove e 12 
e) 26 de fevereiro de 1998 


