
1. Vc. deve evitar abre., pq seu  txt pode ñ ser entend. etc.  
 
2. Desnecessário faz-se empregar estilo de escrita demasiadamente rebuscado. Tal prática 
advém de esmero excessivo que beira o exibicionismo narcisístico.  
 
3. Chute o balde no emprego de gíria, mesmo que sejam maneiras, tá ligado? Não use   
gírias, valeu mano?  
 
4. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar uma palavra repetitiva. A repetição da palavra repetida vai 
fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto em que a    palavra se encontra repetida várias vezes. 
 
5. Frases incompletas podem causar  
 
6. Não se esqueça de estar evitando o gerúndio, pois isso pode estar sendo considerado cansativo para quem vai   
estar lendo e o leitor vai acabar estar estando cansado.  
 
7. Use, a pontuação, corretamente, o ponto e a vírgula, especialmente, será que ninguém, sabe mais usar o sinal de 
interrogação?  
 
8. Conforme recomenda a A.O.E.U.I., nunca use siglas desconhecidas. 
 
9. Não abuse das exclamações!!!!!! Nunca!!!!!!!!! Seu texto fica horrível!!!!!  
 
10. Evite frases exageradamente longas, pois estas dificultam a compreensão da ideia contida nelas, e,                   
concomitantemente, por conterem mais de uma ideia central, o que nem sempre torna o seu conteúdo acessível,    
forçando, desta forma, o pobre leitor a separá-la em seus componentes diversos, de forma a torná-las compreensíveis, 
o que não deveria ser, afinal de contas, parte do processo da leitura, hábito que devemos estimular através do uso de 
frases mais curtas.  
 
11. Cuidadu cum a hortografia, pra naum extrupar a língüa portuguêza.  
 
12. EVITE ESCREVER A MENSAGEM INTEIRA EM CAIXA ALTA. LETRAS MAIÚSCULAS INDICAM QUE VOCÊ 
ESTÁ GRITANDO, OU ENFATIZANDO ALGUM TERMO OU EXPRESSÃO.  
 
13. evite usar apenas letras minúsculas. o problema é parecido com o das maiúsculas. podem irritar o receptor pela 
informalidade exagerada ou causar a impressão de que quem escreveu é ignorante. 
 
14. Não use expressões chulas. Se for necessário use símbolos: &%$#@*; não disfarce a palavra com asterisco: 
ME**A (é deselegante) 
 
15. Não use muitos emoticons . Eles são lindos , mas deixam o texto carregado  e quem lê quase explode  
de tanta raiva . 
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