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A pergunta da vez 
 

Quais regras definem o uso de letra minúscula inicial? 
 
 

Uma gota de gramática 
 

Conforme o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, em sua Base XIX, 
emprega-se letra minúscula inicial: 
 
a) Nos usos correntes de todos os vocábulos da língua. 
 
b) Nos nomes de dias, meses, estações do ano. 
 
c) Nas palavras fulano, sicrano, beltrano. 
 
d) Nos pontos cardeais, mas não em suas abreviaturas. Nos pontos cardeais usados 
absolutamente, usa-se a inicial maiúscula: Nordeste (por nordeste do Brasil), Norte 
(por norte de Portugal). São equivalentes: Ocidente (por ocidente europeu), Oriente 
(por oriente asiático). 
 
e) Nos axiônimos* e hagiônimos** (neste caso é facultativo o uso de maiúsculas: 
senhor doutor Joaquim da Silva, Senhor Doutor Joaquim da Silva; santa Filomena, 
Santa Filomena). 
 
Obs.: Após o primeiro elemento, que é em maiúscula, os demais vocábulos da mesma 
indicação bibliográfica escrevem-se opcionalmente com minúscula, exceto se forem 
nomes próprios: Memórias Póstumas de Brás Cubas ou Memórias póstumas de Brás 
Cubas; A ilustre casa de Ramires ou A Ilustre Casa de Ramires. 
 
f) Nos nomes próprios que designam domínios do saber, cursos e disciplinas, sendo 
facultativo o uso de maiúscula: português ou Português. 
 
*Axiônimo – forma cortês de tratamento ou expressão de reverência: Sr., Dr., Vossa 
Santidade, etc. 
**Hagiônimo – designação comum aos nomes sagrados e aos nomes próprios 
referentes a crenças religiosas: Deus, Jeová, Ressurreição, etc. 



 
 
QUESTÕES BEM PRÁTICAS PARA VOCÊ 
 

Assinale o uso inadequado de inicial minúscula e corrija-o. 
1. Antigamente, no Outono, a temperatura tornava-se amena no Brasil.  
2. Não me interessa o que diz fulano ou sicrano, obedeces e pronto! 
3. No nordeste, o Brasil tem praias deslumbrantes. 
4. Os devotos de são Francisco geralmente gostam de animais. 
5. Na minha opinião, o melhor livro de Guimarães Rosa não é Grande Sertão: 
Veredas. 
6. Prefiro estudar matemática a português. 

 

Respostas às questões 
 
1. Antigamente, no outono, a temperatura tornava-se amena no Brasil. 
5. No Nordeste, o Brasil tem praias deslumbrantes. 

 

 


