
 

 

Guia Mm - Uso de maiúsculas e minúsculas Ortografia 
 

Seleção e organização: Prof. António Pereira (junho de 2021) 

A. Usa-se letra MAIÚSCULA 
 

01 No começo de uma frase ou de citação (que deve escrever-se entre aspas) e depois de ponto (.) e, em 

geral, depois do ponto de interrogação (?) e do ponto de exclamação (!). 
 

02 Depois de reticências, se o que vier a seguir não fizer parte da mesma frase: Eu tenho medo do escuro... 

Tu tens medo de quê? Se fizer, usa-se minúscula: Eu tenho muito medo… do escuro! 

Para designar: 
 

03 Nomes próprios reais ou fictícios: Luís, Cristiano Ronaldo, Europa, Portugal, Branca de Neve. 
 

04 Nomes de eras, épocas e factos históricos: Os Descobrimentos, A Segunda Guerra Mundial. 
 

05 Nomes de entidades ou elementos míticos de religiões: Deus, Alá, Paraíso, Satanás. 
 

06 Instituições e repartições públicas: Ministério da Justiça, Federação Suíça de Judo. 
 

07 Festas e festividades: Natal, Carnaval, Ramadão, Tabaski. 
 

08 Títulos de jornais, revistas: Diário de Notícias, Nô Pintcha. 
 

09 Títulos e subtítulos de livros, de produções artísticas, artigos, conferências, seminários, etc., exceto 

os elementos de ligação (como determinantes e preposições), mas a maiúscula só é obrigatória na palavra 

inicial e nos nomes próprios dentro do título: Guerra e P/paz, O C/crime do P/padre Amaro.  
 

10 Compostos ligados por hífen se a primeira palavra estiver grafada com letra maiúscula: Diretor-Geral, 

Secretário-Geral. Major-General. 
 

11 Siglas e acrónimos (sem pontos nem acentos): ONU = Organização das Nações Unidas. / RTP = Radio 

Televisão Portuguesa / Nota: Na primeira citação de uma sigla ou acrónimo, deve escrever-se por extenso a 

designação correspondente. 
 

12 Abreviaturas e símbolos, na letra inicial: Sr., V. Ex.ª, Zn (=zinco). 
 

13 A palavra homem se for sinónimo de humanidade: O futuro do Homem está em risco.   
  

14 A palavra estado quando designa um país soberano ou o conjunto das suas instituições: O Estado italiano 

assumiu as suas responsabilidades. / Compete ao Estado zelar pela segurança dos cidadãos. 
 

15 Os pontos cardeais ou equivalentes, quando empregues em sentido absoluto (ou seja, quando utilizados 

como substantivos e não acompanhados de qualquer adjetivo ou locução que os situe em relação a outras 

zonas geográficas), assim como nas respetivas abreviaturas:   Instalaram-se no Nordeste. / O Norte é uma 

região vasta e inóspita. / A conquista do Oeste teve início do século XIX. 
 

Mas usa-se minúscula: 
 

 

16 Quando os pontos cardeais são utilizados como adjetivos ou advérbios, ou quando, como nomes, são 

acompanhados de adjetivos ou locuções que os situem em relação a outras zonas geográficas: Braga é uma 

cidade do norte de Portugal. / Os países do sul do Mediterrâneo. 
 

 

 

17 Nacionalidades, naturalidades, grupos étnicos ou regionais, quando nos referimos globalmente a 

todos os indivíduos desse povo ou grupo: Os Portugueses adoram peixe grelhado. / No Brasil, os Índios 

estão em risco. / Os Bissauenses gostam de sair à noite. O singular, referindo-se ao global, também se escreve 

com maiúscula: O Guineense (= os Guineenses) nunca perde a esperança. 

Mas usa-se minúscula: 
 

18 Quando nos referimos apenas a um indivíduo ou a um grupo: Só alguns lisboetas protestaram. / Aqueles 

franceses são barulhentos. / Sou português. / Os suíços (=jogadores suíços) perderam com Portugal.). 
 

19 Se for adjetivo: O povo português é pacífico?   
 

20 Se nos referirmos à língua: O português é a minha língua materna.  
 

 

21 Domínios do saber, cursos e disciplinas escolares, embora, segundo o Novo Acordo Ortográfico 

(AO90), também possam grafar-se com minúscula: Adoro A/artes P/plásticas! / Tive 12 a I/inglês. 
 

22 Nomes de logradouros públicos (ruas, avenidas, etc.) e edifícios, embora a maiúscula inicial seja 

facultativa: P/praça dos Heróis da Pátria / C/catedral de Bissau / M/mesquita Central. 

23 Nomes geográficos: Bissau, Guiné-Bissau, Senegal, Portugal, África, Europa, América do Norte. 
 

24 Locuções que designam outras zonas geográficas com identidade própria: Médio Oriente, Golfo da 

Guiné, Canal do Panamá, Península Ibérica, África Austral, Terra Santa. 
 



 

 

25 Nomes que significam acidentes geográficos (arquipélago, baía, cabo, ilha, lago, mar, monte, rio, ribeira, serra, 

vale, etc.), podendo usar-se maiúscula ou minúscula: O/oceano Atlântico, M/mar Mediterrâneo, I/ilha da 

Madeira, R/rio Geba, A/arquipélago dos Bijagós 
 

26 Nomes astronómicos: Lua, Terra, Sol, Marte. 

Mas usa-se minúscula: 
 

 

27 Se não nos estivermos a referir ao planeta/astro: Cheira a terra molhada. 
 

28 Na designação das fases da Lua: lua cheia, lua nova, quarto crescente e quarto minguante. 
 

 

 

B. Usa-se letra minúscula 
 

29 Ordinariamente, em todos os vocábulos da língua nos usos correntes: mesa, caderno, casa, etc. 
 

30 Em geral, os adjetivos: O povo guineense. / Os países europeus. 
 

31 Os dias da semana (AO45/AO90), os meses e as estações do ano (AO 90): segunda-feira, sábado, maio, 

verão.  
 

32 Em geral, as palavras espaço, humanidade, mundo, planeta, natureza e universo. 
 

33 Os nomes de cargos, postos ou dignidades hierárquicas, sejam quais forem os graus, assim como os 

vocábulos que designam títulos, qualquer que seja a importância destes: o arcebispo de Braga, o imperador, 

o marquês de Pombal, o presidente da República, o rei de Inglaterra, o reitor da Universidade, o papa 

Francisco, o doutor João Embaló, o senhor Mamadu Baldé. 
 

34 Na designação de graus académicos: bacharelato, licenciatura, mestrado, doutoramento. 
 

Mas usa-se MAIÚSCULA: 
 

 

Quando os nomes de cargos/títulos sejam utilizados em correspondência, discursos ou textos de acordos ou 

convenções internacionais ou abreviados: O Presidente da República Francesa, Sua Santidade o Papa., o Dr. 

João Embaló, o Sr. Mamadu Baldé. 
 

 

35 Nas designações de doenças: diabetes, gripe, cancro, hipertensão, acidente vascular cerebral (ou AVC), 

doenças sexualmente transmissíveis (ou DST), malária, febre amarela. 
 

36 Mas escrevem-se com maiúscula:  
 

36.1 Os nomes próprios, que fazem parte da designação da doença: doença de Alzheimer, doença de 

Parkinson, síndrome de Down. 

36.2 As siglas e acrónimos que designam doenças: AVC, COVID-19, SIDA. 
 

Casos especiais em que pode dizer-se: 
 

 

37 O vírus de Zika (nome de uma floresta no Uganda) ou a zica (nome comum adaptado ao português). 
 

38 A SIDA (acrónimo de síndrome de imunodeficiência adquirida) ou a sida (nome comum). 
 

39 O vírus do Ébola (nome de um rio do Congo) ou o ébola (nome comum). 
 

40 A COVID-19 (acrónimo de coronavirus disease 2019) ou a covid-19 (nome comum). Embora haja autores 

que aceitem o masculino, sendo uma doença, há maior adequação semântica na atribuição do género feminino 

à forma COVID-19. 

Nota: A grafia “Covid-19” é muito usada nos meios de comunicação social, mas parece não haver nenhuma 

regra que sustente tal opção. O “Guia de estilo” para o uso do português na União Europeia, de 2015, diz que 

os acrónimos com seis ou mais letras devem escrever-se apenas com maiúscula inicial, seguida de minúsculas, 

como em Unicef. No entanto, COVID tem apenas cinco letras… 
 

 

Fontes consultadas: 
●Tratado de Ortografia da Língua Portuguesa, de Rebelo Gonçalves (1947). 
●Guia de estilo, Centro de Informação Europeia Jacques Delors (2015). 
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.http://letratura.blogspot.com       
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