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APRESENTAøO

ensino da Língua Materna tem se tornado um desafio para os docentes da ârea. Cada vez menos teóricas,

as provas de concursos públicos ganham dimensão reflexiva e verificam habilidades lingulsticas adquiri-

das ao longo da vida escolar do candidato.

Os manuais de gramática não devem ser esquecidos, mas as provas revelam um discurso muito mais pauta-

do na análise linguística que propriamente na apreensão isolada de regras. O fato de os itens de gramática serem

formulados a partir de textos presentes na própria prova revela um avanço na avaliação dos concursandos. Insti-

tuições como UNB, FUNDER FUNDAçÃO CARLOS CHAGAS e FUMARC formulam as questões de gramática

a partir dos textos das provas, ou seja, os elementos linguísticos dos suportes empregados na construção da prova

é que "ditant''as questões.

Conteúdos tradicionais continuam a ser cobrados. O verbo e suas flexões figuram os programas de reconhe-

cidas instituições, mas há espaço para questôes mais práticas como as da FUNDAÇÃO CeRfOS CHAGAS, que

normalmente opta por explorar as relaçôes entre tempos verbais. A UNB também apresenta sempre pelo menos

um item sobre o tema, mas com uma nuance semântica. Nota-se uma preocupação das instituições contemporâne-

as em verificar o conhecimento do candidato a partir da língua em uso. Mais do que saber qual é o tempo e o modo

de uma forma verbal, o candidato deve demonstrar conhecirnento sobre o emprego de tal mecanismo linguístico.

Planejar os estudos a partir da banca organizadora do concurso é um diferencial que garante o sucesso de muitos

candidatos.

A noção de certo e errado não é a única referência para o aprendizado da língua. Por isso, considerar as va-

riaçöes do Português se faz necessário em nossa prírticapedagógica. Não raro, os programas atuais contemplam o

tópico "Variação Linguísticdi Tomando com base tal conteúdo, uma construção pode estar adequada a um deter-

minado gênero textual, mas não ser compatível com outro. Na NCE, por exemplo, as questões de Redação Oficial

exploram construções do texto-base, também utilizado na elaboração dos demais itens. Solicita-se ao candidato

que verifique a possibilidade de uma determinada sentença frgurar ou não em uma Redação Oficial. O aluno deve,

portanto, analisar as construçóes propostas e assinalar a que estiver mais adequada aos padrões do gênero textual.

A variação linguística vai além da dicotomia terto'e'erradol pois explora as possibilidades contextuais da língua.

Nós, professores de Português, temos, então, um grande desafio se pensarmos a língua como um fenômeno

cultural não estático e cheio de implicaçöes. Dessa forma, somos convidados a transformar a nossa sala de aula em

uma espécie de laboratório real dos estudos que envolvem a linguagem. É preciso apresentar aos alunos conteúdos

que serão efetivamente cobrados pelas diversas bancas organizadoras e refletir sobre o perfil de cada instituição.

Faz-se necessário efetivar conceitos linguísticos e verificá-los por meio de exercícios que privilegiem a análise em

detrimento da memorização. Os concursos públicos, hoje em dia, partem da premissa de que o candidato deve ter

acesso ao conhecimento linguístico de forma reflexiva e contextualizada. Nessa nova perspectiva, tenho tentado

conduzir minhas aulas. Certa de que todos'þerseguem" seus objetivos, estarei sempre em busca das melhores for-

mas de ensinar e aprender no ambiente da sala de aula.

A autora.
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LINGUAGEM,
/7

LINGUA E FALA

A linguagem torna o homem capaz de comu-

nicar-se e o distingue dos seres irracionais, por-

que é por meio dela que se transmite a cultura não

só no tempo como no espaço. O resultado disso é

a evolução.

Língua ou idioma é uma instituição. É um

instrumento social à disposição do falante. É um

dos veículos que o homem criou para Traduzir a

linguagem. É um sistema de sinais (signos linguís-

ticos) convencionais e organizados.

A utilização da língua pelos diferentes falan-

tes constitui o discurso ou fala. Portanto, fala é a

parte individual da língua: varia conforme a es-

colha de cada um, o que resulta em vários níveis.

NÍVEIS DA FALA - Estes podem ser: culto,

coloquial ou literário.

A língua culta ou língua-padrão requer estu-

do profundo, conhecimento das normas gramati-

cais. A Gramática Normativa apresenta as regras a

serem obedecidas para se escrever bem, fator in-

dispensável para assegurar a unidade linguística.

Em concursos públicos, avaliam-se não ape-

nas as normas da língua como também os recur-

sos de que ela dispoe.

A gramática normativa é dividida em cinco partes:

l. FONOLOGIA: estudo dos sons e de suas representações gráficas.

ll. MORFOLOGIA: estudo da palavra em sua estrutura e formação, em suas flexões e em seu agru-

pamento em classes.

lll. SINTAXE: estudo das palavras associadas em orações e das oraçöes agrupadas em períodos.

lV. SEMÂNilCA: estudo dos significados das palavras em determinado contexto discursivo.

V. ESilLÍSTICA: estudo do aspecto estético e emocional da linguagem, principalmente na literatu-

ra. Nesse item, a Gramática se atém de modo mais enfático à linguagem figurada.

13



UNIDADF I

FONOLOGIA

FONEMA

Fonema é a menor unidade sonora que entra

na constituição da palavra. Sendo o fonema uma

unidade sonora, só pode ser percebido pelos nos-

sos ouvidos.

. Fonema é de natureza sonora; representa,

pois, cada som por nós emitido.
. Letra é a representação gráfica do fonema; é,

portanto, a tentativa que fazemos de represen-

tar graficamente o som que emitimos.

Nem sempre há coincidência entre o número

de letras e de fonemas.

Em chave, escrevemos 5 letras - c h a v e - e

pronunciamos 4 sons - tc a v e - porque ch possui

apenas o som de x.

Em boxe, escrevemos 4 letras - b o x e - e pro-
nunciamos 5 sons - bokse - porque o x possui o

som de ks.

ENCONTRO VOCÁLICO

Existem palawas em que os sons ou fonemas

a' e, i, o, tt sâo pronunciados com maior ou me-

nor intensidade, imediatamente um após o outro,
constituindo os encontros vocálicos.

L4

No aparecimento dos encontros vocálicos

ditongo e tritongo, ocorrem dois tipos de fonemas:

vogal e semivogal.

Semivogal
É o fonema pronunciado mais fracamente que

a vogal; é outro som elementar davoz humana;

quando pronunciado vem acompanhado de leve

ruldo consonantal. São os fonemas /y I e I w I
que se agrupam com uma vogal, formando sílaba.

Na escrita, é representada por e, i, o, u.

Nunca aparece sozinha. Entra na formação dos

seguintes encontros vocálicos: ditongo e tritongo.

Caixa Ameixa

A: vogal E:vogal

I: semivogal I: semivogal

ffiN

pei-xe
trou-xa
hós-tia
lÊrio

r-guars
sa-guão
a-ve-ri-guei
Pa-ra-guai

Po-e-ta
sa-ú-de
ca-í-da
ru-im

Encontro de dois sons vo-
cálicos na mesma sílaba,
pronunciados de uma só
vez.

Encontro de três sons vo-
cálicos na mesma sílaba,
pronunciados de uma só
vez.

Encontro de sons vocáli-
cos em sílabas diferentes,
pronunciados separada-
mente.

Ditongo

Tritongo

Hiato

@&G¡fÍrilnfift*llfiffi



Ditongo
Encontro de uma vogal com uma semivogal.

azuis síria água

Conforme a posição da vogal e da semivogal,

o ditongo é classiflcado em crescente ou decres-

cente.

Quanto ao papel das cavidades bucal e nasal, o

ditongo pode ser oral ou nasal.

. Ditongo crescente: quando a semivogal vem

antes da vogal.

dolência

SVV

. Ditongo decrescente: quando a semivogal

vem depois da vogal.

ágeis --=---->,i - Spis

vsv
O ditongo decrescente pode ser oral ou nasal.

. Oral: quando o ar sai apenas pela boca:

saudosos, faíxa, trouxa, peixe, coronéís,

jiboia, véu...

. Nasal: quando o ar sai pela boca e pelo nariz:

Coração, amam, bênção, órgão, hífen...

Os ditongos nasais apresentam -fti, -tt ott til.

. Tritongos nasais

de-sá-guem sø-guões

Hiato
Encontro de duas vogais em sílabas separadas

har-mo-ni-ø ru-a
ba-ú sa-í-da

DíGRAFO

É o conjunto de duas letras que representam

um único fonema.

. Tritongos orais

a-de-quai a-guaí
a-ve-ri-gueis ave-ri-guou

ss: massa

rr: arroz
lh: ilha
nh: ninho

ch: chave

rUVII N¡T¡ COUTINHO SARMENTO

a-pa-zi-gueí
ra-diou-vin-te

qu: quilo
gu: óguia
sc: piscina

sç: nasça

xc: exceção

Em palawas como quatro,

guaraná e escola, näo encontramos dlgrafos,

porque 8u, gu e sc representam dois sons.

Nos grupos am, an, en, em, im etc., em

palavras como bambu, linda, monte etc., o în
ou o n não säo pronunciados, apenas nasali-

zam avogal anterior, por isso são considera-

dos dígrafos vocálicos.

Bambu (babu)

Timbém podem ser conside-

i rados ditongos os grupos em, aîn, efl, an, on,

i ot, 
"1, 

oL empalawas como: porént, amaîn, tre-

(trêmeí/ tremeím), p ølma, hífen...

Tritongo
Encontro de semivogal + vogal + semivogal.

Pa-ra-gmi

ENCONTRO CONSONANTAL

É o encontro de duas consoantes numa mesma

palavra.

pløngentes sombras tremem

emblema plasma asco

østro istmo teste

,

EM!

BçreI
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

ENCONTRO CONSONANTAT

. Perfeito: mesma sílaba

pro-ble-ma

. Imperfeito: sílabas distintas

tes - te

TONICIDADE

. Oxítonas
A última sílaba é tônica.

MA/RA/BÁ

B.Á.RAMA

Iabâ - mocotó - sapê - você

. Paroxítonas
A penultima sílaba é tônica.

HIS/TÓ/RIA

RIATÓHIS

lápis - remédio - órfão - ímã

. Proparoxítonas
A antepenúltima sílaba é tônica.

R,A,/PIiDO

DOPIR,A,

lâmpada - síndico - pêssego - ínterim

. Monossílabas Tônicas
Possuem apenas uma sílaba e ela é tônica.

gás - má - câ - pí- dó - ré - mês

A classificaçäo das sílabas se observa da di-
reita para a esquerda da palavra (do final
para o princípio do vocábulo).

REGR,AS DE ACENTUAÇÃO

Acentuam-se todos os vocábulos proparoxí-

tonos: bfgamo, bárbaro, cálice, chácøra, cândi-

do, chávena, eônjugue, cúpula, diócano, déspota,

êxo do, fér etro, gélido,..t

más, pá, vá, Brás, chá

fê, vê, mês, Sé, três, pé

nó, pós, dó, pôs, só

A(s)

E(s)

o(s)

ffi @tE

6rcl'#lEt¡ÃAKI¡NIIIIA\

. Também recebem acento as formas verbais

terminadas em o - e - a tönicas, seguidas de

pronome (lo, los, la, las) : tró-lo, fá.-lo, vê-lo,
pô-los, vë-los...

. Certas formas verbais pronominais apresen-

tam dois monossílabos tônicos acentuados:

vê-lo-ás

Lmonossflabo tônico terminado em a (s)

monossílabo tônico terminado em e (s)

fó-toj
I L*orrorsfabo tônico terminado em a(s)

| ,nonorsílabo tônico terminados em a(s)

6Fß:nF7rtã!tq
ffijÉ

o

também, parabéns, alguém

retrós, compôs, cipó, mocotó

jacaré, vocês, café, dendê

Carajás, vatapá, verás, guaraná

EM/ENS

o(s)

E(s)

A(s)

ffi @tE

EBKre!
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Tþrmos proparoxítonos podem ser encontra-

dos fazendo parte de formas verbais pronominais:

terminado em a

L-proparo*íto'a

n6Y'írf,#$ø,ifÆI

rúvt¡ ntm coulNHo SARMENTo

o sem acento (com l, m, n, r, z ou seguidos

de nh): Raul, ruim, juiz, cøir, saindo, ømen-

doim, bainha, tainha...

. Coloca-se acento circunflexo na sílaba tônica
das formas verbais de terceira pessoa do plu-
ral do presente do indicativo dos verbos ter e

vir e de seus derivados:

Ter

ele tem

eles têm

Vir
ele vem

eles vêm

i, øu¡ro - hrrt^ hlmen - himens

Regras Especiais
. Acentuam-se os hiatos tônicos I e U, sozi-

nhos ou com S:

. O "I" e o "1J", quando forem a segundavogal
tônica de um hiato, não estando seguidos de
nh, rccebem acento: saúva, ruína,'søíres, bati,
país, baús, caíste, balaústre, Esaú, juízes...

. Os derivados recebem acento agudo no sin-
gular e acento circunflexo no plural.

Derivados (Regra de Oxítona)
ele contém ele intervém
eles contêm eles intervêm
ele retém ele sobrevém

eles retêm eles sobrevêm

. Acentuam-se os ditongos abertos éi, éu, ói

em final de palavra.

coronéis, chapéu, véus, lençóis...

Acento Diferencial
Recebem o acento diferencial (circunflexo) os

vocábulos tônicos que apresentam a mesma escri-
ta que os átonos (chamados de homógrafos).

por (preposição) X pôr (verbo)
pode (presente) X pôde (pretérito)

RTiSI'MINDO...
I
I
I
I
I
I
I
ì

bíceps, tríceps, fórceps, Quéops

júri, táxis, biquíni, tênis, lápis

fêmur, dólar, caráter, Víctor

Nélson, hímen, cânon, abdômen

ímã, órfãs, dólmã

órfão, bênção, acórdãos

Vênus, bônus, vírus, lótus

pônei, louváveis, úteis, jóquei

fórum, álbuns, médiuns

útil, notável, automóvel, fácil

tórax, fênix, Félix, ônix

família, Vitória, cárie, vácuo, níveo

amáveis, favoráveis, notáveis

PS

| (s)

R

N

A(s)

Ao(s)

US

El(s)

UM(uns)

L

X

Ditongo
crescente

Ditongo
Decrescente

ffi @E

a(s)-e(s)-o(s)

a(s) - e(s) - o(s) -
em - ens

el-ot-eu

todos

terminados em

terminados em

diferentes de

i(s) - u(s)

em final de

palavra

Proparoxítonos

Monossílabos
tônicos

Oxítonos

Paroxítonos

Hiatos tônicos

Ditongos
abertos

Ftit¡[tif*¡illliEItil
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PORTUCUÊS DESCOM PLICADO

Grafia do Porquê

a) Escreve-se separado e sem acento: por que

. preposição por + pronome interrogativo que,

na introduçäo de orações interrogativas dire-

tas ou indiretas.

Por que saíste? (interrogativa direta)

Diga-me por que saíste. (interrogativa indi-
reta)

. preposição por + pronome relativo que, refe-

rindo-se a um substantivo.

Não sei o motivo por que saíste. (= pelo qual)

Dê-me umarazáo por que não posso sair.

(= pela qual)

itËFSi.t¡'lJ;\ eJ$JigC;t {¡tC;t \
1 - TREMA

2 . REGRA DO ACENTO DIFERENCIAT

. preposição por + conjunção integrante que.

Anseio por que você saia. (= para que)

b) Escreve-se separado e com acento: por quê

preposiçäo por + pronome interrogativo que

no frnal das interrogativas.

Saíste por quê? (= por que razäo)

c) Escreve-se junto e sem acento: porque como

conjunção, qualquer que seja. (causal ou ex-

plicativa)

Saí porque eu quis. (= pois)

d) Escreve-se junto e com acento: porquê como

substantivo.

Não interessa o porquê da minha saída.

(= motivo)

ENTE ABOLI

(sem trema)
LINGUIçA, FREQUÊNCIA,

QUINQUÊNIO, SEQUESTRO,
TRANQUILO, QUINQUAGÉSIMO,

DELINQUENTE, PINGUIM...

Usávamos o trema na vogal "U" (pronunciada e átona), ante-
cedida de Q ou G e seguida de E ou I. O objetivo do trema era
distinguir a vogal "tI" muda (= não pronunciada) da vogal "U"
pronunciada: lingüiça, freqüência, qüinqüênio, seqüestro,
tranqüilo, qüinquagésimo, delinqüente, pingüim, entre tan-
tas outras.

ETruHTVXNTTTÁrNnll

(sem acento)
. "ELE PARA aqui todos os dias";
. "EU PELO", "TU PELAS" E "ELE

PELA";
. "O PELO", "OS PELOS";
. "A PERA";
. "O POLO", "OS POLOS':

Recebiam acento gráûco:
. "ELE PÁRA" (do verbo PARAR, só a 3". pessoa do singular

do presente do indicativo);
. "EU PÉLO, .TU PÉLAS,' e..ELE PÉLA' (do verbo PELAR);
. "O PÊLO", "OS PÊLOS" (substantivo = cabelo, penugem);
. "A PÊRA" (substantivo = fruta);
. "O PÓLOI "OS PÓLOS" (substantivo = jogo ou extremidade).

EI¡UHTVENITiÁINII*I
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FLÁVIA RITA COUTINHO SARMENTO

o UE NÃO MUDA:

. POR (preposição)
"Ele deve ir POR este caminho'l

. PÔR (só o infinitivo do verbo)
"Ele deve PÔR em prática tudo que aprendeu".

E a3^.pessoa a" ,,"rr,loå|r.r.r,r. do indicativo.
'Agora ele não PODE sair".

. PÔDE
É! a3". pessoa do singular do pretérito perfeito

do indicativo.
"Ontem ele não PÔDE resolver o problemdi

uFnf;lil-Ðnia

rr - PREPO$çÄO
. Eles passam POR aqui todos os dias.
. POR Deus, o que aconteceu, Flavinho?
. Ela é feliz POR ter a |úlia e o Víctor em sua vida.

I - VERBO
. Isto é para PÔR aqui, Mariana?
. Todos os dias você deve PÔR ração para os

pombos, certo?
. No mês passado você não PÔDE pagar a conta,

neste você PODE?

Só é posslvel identificar a palavra como verbo ou preposição
verificando o contexto (toda a construção da frase).

Bm f'OnUe (substantivo), o acento diferencial é facultativo.

3 - REGRAS DOS DITONGOS ABERTOS

"Él)", "É1" E "Ó1" RCIALMENTE ABOLIDA

Perderam o acento agudo somente as palavras
PAROXÍTONAS.
I-DEI-A, BOI-A, JI-BOI-A, ESFE-ROI-DE, HE-
ROI.CO, EU A-POI-O, ELE A-POI-A...

O QUE NÃO MUDA: O acento agudo permanece
nas palavras MoNosSitABAs (UMA sÓ sÍLABA)
E NAS ÓXrtONeS (ÚrjrrMA SfLABA tONrCe):
MONOSSÍTABAS: DÓI, MÓI, RÓI, CÉU, NÉ,U...

OXÍTONAS: HERÓI, ANÉIS, PAPÉIS, PASTÉIS,
TROFÉU, CHAPÉUS...

Acentuavam-se todas as palavras que

apresentavam os ditongos abertos ÉU ¡ ÉI I ÓI.
CÉU, REU, CI{APÉu TROFÉUS, PAPÉIS, ANÉIS,
IDÉIA, ASSEMBLÉ,IA, DÓI, HERÓI, EU APÓIO...

NOTA: Não se acentuam os ditongos
fechados:

EU: SEU, ATEU, JUDEU, EUROPEU...
EI: LEI, ALHEIO, FEIA...
OI: BOI, COISA, O APOIO...

ÁTruEINMIENNIËI]

As palavras em que as vogais "I" e "Lt" não formam
hiato com a semivogal do ditongo anterior perderam
o acento agudo (falso hiato).
FEI-U-RA, BAI-U-CA, BO-CAI-U-VA

FEI-U-RA, BAI-IJ-CA, BO-CAI-Ú-VA

EIüI¡I|VI{ñlliENTÍS
4 - REGRA DO "U" E DO "1" RCIATMENTE ABOLI
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PORTUCUÊS DESCOM PLICADO

O QUE NÃO MUDA:

As vogais "I" e "IJ" recebem acento agudo sempre que formam hiato com a vogal anterior, desde que sozinhas
na sílaba ou com "S" e distantes do dígrafo "-NH".

fa-ís-ca

ca-l-mos

pa-ís

ju-i-za

con-te-ú-do

ra-l-zes

a-tra-í-do

sa-ú-de

ba-ú

dis-tri-bu-í-do

Gra-ja-ú

ca-ís-te

5 - OUTRAS REGRAS

A) Näo se acentua mais a letra "U" nas formas verbais GUE, QUE, GUI, QUI, dos verbos apaziguar, averiguar,
e obliquar.

B) Os hiatos "OO" e "EE" não são mais acentuados.

6 - HTFENTZAçÃO

A) HÍFEN - RR e SS: O hífen não é mais utilizado em palavras formadas de prefixo terminado em vogal +
palavra iniciada por "R" ou "S", sendo que essas letras devem ser dobradas.

NOTA: Nos prefixos SUB, HIPER, INTER e SUPER, permanece o hlfen se a palavra seguinte for iniciada por
ttH" 

ou"Rt':

ARGUI, APAZIGUE, AVERIGUE, OBLIQUEARGÚI, APAZIGÚE, AVERIGÚE, OBLIQÚE

anmEvr{,ñnr
'INITS

abençoo - enjoo - perdoo - voo - coroo - coo
moo - porroo - leem - deem - creem - veem

descreem - releem - reveem...

abençôo - enjôo - perdôo - vôo - corôo - côo
môo - povôo - lêem - dêem - crêem - vêem

descrêem - relêem - revêem...

AIilIåTIVnNmENIFS

autorretrato

arquirromântico

contrarregra

infrassom

ultrassonografia

antessacristia

antirrugas

contrassenso

extrasseco

semirreal

antessala

antissocial

arquirrivalidade

extrassístole

semissintético

auto-retrato

arqui-romântico

contra-regra

infra-som

ultra-sonografra

ante-sacristia

anti-rugas

contra-senso

extra-seco

semi-real

ante-sala

anti-social

arqui-rivalidade

extra-sístole

semi-sintético

Rrulrtvt{ñlI!Étrrfs

inter-relação

super-racional

inter-hospitalar

inter-racial

inter-regional

super-homem

hiper-realista

hiper-requisitado

hiper-história

sub-hepático

hiper-requintado

super-realista

20



micro-ônibus

anti-inflamatório

anti-imperialista

micro-orgânico

Micro-ondas

Anti-ibérico

Anti-inflacionário

Arqui-inimigo

microônibus

antiinflamatório

antiimperialista

microorgânico

Microondas

Antiibérico

Antiinflacionário

Arquiinimigo

ÆruntrvfiNn!TJNIFII

TLÁVIA RITA COUTINHO SARMENTO

B) HfFEN - MESMA VOGAL: Agora se utiliza o hlfen quando a palavra é formada por um prefixo terminado

em vogal + palavra iniciada pela mesma vogal.

NOTA: São exceções os prefixos "CO" e "RE", sem hífen diante de idêntica.

C) HÍFEN - VOGAL DIFERENTE: Não se utiliza mais o hlfen em palavras formadas por um prefixo termi-
nado em + iniciada outra

NOTA: esta nâo se encaüa a palavra seguinte se iniciar "H,:

D) Näo se usa mais hífen em compostos que, pelo uso, perderam a noção de composição ou que tenham termo

de

NOTA: O uso do hífen permanece em palavras compostas que não contêm elementos de ligação e constituem

coordenar

reeleger

coobrigar

reestnrturar

cooperação

reelaborar

intrauterino

neoimperialista

semiárido

semiembriagado

supraocular

microesfera

autoajuda

autoescola

autoinstrução

contraindicação

infraestrutura

neoexpressionista

semiaberto

semiautomático

semiobscuridade

ultraelevado

autoafrrmação

autoaprendizagem

autoestrada

contraexemplo

extraoficial

intraocular

auto-ajuda

auto-escola

auto-instrução

contra-indicação

infra-estrutura

intra-uterino

neo-imperialista

semi-árido

semi-embriagado

supra-ocular

micro-esfera

extra-oficial

intra-ocular

neo-expressionista

semi-aberto

semi-automático

semi-obscuridade

ultra-elevado

auto-afirmação

auto-aprendizagem

auto-estrada

contra-exemplo

ETruAIWHIroENITß

semi-herbáceoextra-humanoanti-higiênicoanti-herói

paraquedas

paralama

parachoqueparabrisa

mandachuva

paraquedista

pára-quedas

pâra-lama

pára-choque

manda-chuva

pára-quedista

pára-brisa

ETruHWMMEN¡Tß

tenente-coronel

bem-te-visegunda-feira

mal-me-quer

conta-gotas

guarda-chuva

erva-doce

médico-cirurgião

couve-flor

azul-escuro

beija-flor

ano-luz

unidade sintagmática e semântica, bem como que designam botânicas e
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PORTUCU ÊS DISCOM PLICADO

coNsrDERAçÕEs FtNAts soBRE o Hlr¡N:
. Em palavras formadas com prefixos "PRÉ", "pRó'l "póS" (quando acentuados graficamente), "EX" (no sen-

tido de "VICE'" "SOTO'] "SOTA1'ALÉM1 "AQUÉM",'RECÉM" e "SEM", usa-se o hífen.

.Em formadas por "CIRCUM" e "PAN" + iniciadas em VOGAL, H, M ou N, usa-se o hífen.

. Com os sufixos de origem tupi-guarani'AÇU'l "GUAÇU" e "MIRIM", que representam formas adjetivas, usa-
se o hífen.

caplm-açuanaJa-mrrrmamore-guaçu

EXERCICIOS

t Assinale a opção em que todas as palavras são acen-

tuadas pela mesma regra de "alguém", "inverossí-

mil" e "caráter", RESPECTIVAMENTE:

a) hífen, também, útil

b) armazém, útil, éter

c) têm, anéis, éter

d) há, impossível, crítico

e) pólen, magnólias, nós

2 Assinale a alternativa de vocábulo INCORRETAMEN-

TE grafado.

a) hifen

b) item

c) itens

d) ritmo

3 lndique a única alternativa em que NENHUMA pala-

vra é acentuada graficamente.

a) lapis, canoa, abacaxi, jovens

b) ruim, sozinho, aquele, traiu

c) saudade, onix, grau, orquidea

d) voo, Iegua, assim, tenis

e) flores, açucar, alguns, virus

22

4 lndique a única alternativa em que NENHUMA pala-

vra é acentuada graficamente.

a) bonus, tenis, aquele, virus

b) repolho, carvalho, onix, grau

c) juiz, saudades, flores, assim

d) levedo, carater, condor, ontem

e) caju, virus, niquel, ecloga

J A palavra abaixo que NÃO deve receber acento grá-

fico é

a) constroi

b) orfã

c) filantropo

d) textil

6 As silabadas, ou erros de prosódia, são frequentes

no uso da língua. Assinale a alternativa onde NÃO

ocorre nenhuma silabada.

a) Eis aí um prototipo de rúbrica de um homem vai-

doso.

b) Para mim a humanidade está dividida em duas

metades: a dos filantropos e a dos misantropos.

soto-mestre

pré-vestibular

vice-prefeito

vlce-rel

ex-presidente

sem-teto

pós-graduação

recém-nascido

pro-europeu

aquém-oceano

pré-natal

além-mar

circum-hospitalarcircum-muradocrrcum-navegaçaopan-amerrcano



c) os arquétipos de ibero são mais púdicos que se

pensa.

d) Ávaro de informações, segui todas as pegadas do

éfebo.

7 Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE

as frases:

r cada oual faz como melhor lhe

2 O oue estes fracos?

3 Neste momento, os teóricos

conceitos.

4 Eles a casa do necessário.

a) convém / contêm / reveem / proveem

b) convém / contém / reveem / provêm

c) convém / contém / revêm / provêm

d) convêm / contém / reveem / proveem

e) convêm / contêm / reveem/ proveem

I Todas as palavras a seguir devem ser acentuadas gra-

ficamente, EXCETO

a) hifen

b) biquini

c) item

d) juizes

DICAS GERAIS

1 - Em palavras como ì - dei - a e plø - tei - ø,

não há hiato. Observe que, como o ditongo

é decrescente, não há encontro de vogais em

sílabas distintas. Logo, tais palavras apresen-

tam ditongo e falso hiato.

2 - Os monossílabos tônicos são semanticamen-

te completos, por isso são representados por

substantivos, adjetivos, advérbios, verbos e

rlÁv¡n nlt¡ coulNHo sARMËNTo

9 Todas as palavras a seguir apresentam o mesmo nú-

mero de sílabas e são paroxítonas, EXCETO:

a) silencio

b) gratuito

c) insensível

d) melodia

10 Em algumas palavras, a posição da sílaba tônica não

é tão nitidamente marcada, decorrendo daí pronún-

cias desencontradas. Nesses casos, a Gramática pro-

põe como correta a forma que está de acordo com o

uso culto. Quando há hesitação no próprio uso culto,

a Cramática admite como corretas as diferentes pro-

núncias. Assim, é correto tanto acrobata como acró-

bata (trata-se de formas variantes). As palavras que

seguem apresentam problemas de acentuação gráfi-

ca, decorrente da sua pronúncia hesitante. Assinale a

alternativa em que todas as palavras estão grafadas

de acordo com a pronúncia culta.

a) pudico, rúbrica, ínterim

b) lêvedo, boemia, íbero

c) avaro, aerolito, batavo

d) filantropo, gratuito, aziago

e) alacre, ímprobo, protótipo

I p-or lq-o I r1 | e-z I q-sl c-ç I ¡-rl q- e I e-z I q-rl

()1!lPqE9

pronomes tônicos. Preposiçöes, conjunçöes,

artigos e pronomes átonos constituem mo-

nossílabos átonos.

3 - Em palavras como história e grêmio, há ins-

tabilidade fonética no ditongo. Dessa forma,

alguns autores consideram a possibilidade de

divisão do ditongo (proparoxítonas eventuais).

his-tó-ri.a grê-mi.o
23
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PORTUCUÊS DISCOM PLICADO

FONEMA: é a representação sonora de uma letra ou de um conjunto de letras.

. A letra "x" pode, ocasionalmente, ter o som de "ks'l

. Não se pode fazer a inclusão de vogais após consoantes não sonoras.

CONSIDERAÇOES SOBRE FONEMA

. O número de letras de um vocábulo pode ser igual, maior ou menor que o número de fonemas.

. As letras "m ' e "n' podem, ocasionalmente, indicar apenas a nasalização da vogal anterior ou emitir sons de semivogal.

DÍGRAFO (DIGRAMA): é o encontro de duas letras que produzem um único fonema.

. Dígrafo vocálico: vogal + m/n.

. Dígrafo consonantal: nh, ch, lh, rr, ss (serão sempre dígrafos), xc, cç, qu, gu... (dependendo da palavra).

ENCONTRO CONSONANTAL: é o encontro de duas consoantes que produzem dois sons distintos.

Encontro consonantal perfeito: na mesma sílaba.

Encontro consonantal imperfeito: em sílabas distintas.

ENCONTRO VOCÁLICO: é o encontro de duas vogais ou de vogal + semivogal.

Escala:

. A letra 'A' é sempre vogal.

. O: pode ser vogal ou semivogal.

. E: pode ser vogal ou semivogal.

. I/U: podem ser vogais ou semivogais.

. Ü (som, pois o trema não existe mais): sempre semivogal.

. Toda semivogal acontece associada a uma vogal.

(vogal)A

-o

Ü (semivogal)

E

TIU

DITONGO: é o encontro de vogal + semivogal ou de semivogal + vogal na mesma sílaba.

Ditongo crescente: semivogal + vogal.

Ditongo decrescente: vogal + semivogal.

Ditongo aberto: a pronúncia é aberta. Portanto, o som é de acento agudo.

Ditongo fechado: a pronúncia será fechada. Logo, o som é de acento circunflexo.

Ditongos orais: pronúncia pela boca.

Ditongos nasais: pronúncia pelo nariz. São aqueles que possuem N/M/TIL.

As letras M, N e L podem formar encontros vocálicos quando produzirem sons de semivogais (i/u).

TRITONGO: é o encontro de semivogal + vogal + semivogal na mesma sílaba.

HIATO: é o encontro de duas vogals em sílabas distintas.

A palavra "muito' apresenta ditongo nasal em caráter excepcional.
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Ditongos e tritongos não se separam

Observação: As palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente podem admitir uma divisão fonética do ditongo.

Não existe sílaba sem vogal

Consoante "sozinha" fica em sílaba anterior

Os prefixos ab, ob, ex, bis, trans, sob, sub... , quando acompanhados de vogal, formam sílaba. Por outro lado, quando

acompanhados de consoante, não formam sílaba.

Os dígrafos NH, LH e CH ficam sempre na mesma sílaba

Letras duplicadas ficam sempre em sílabas separadas

As vogais dos hiatos ficam em sílabas separadas.

ffi
TLAVIA RITA COUTINHO SARMINTO

ATENçÃO

Palavras terminadas em dois sons vocálicos crescentes

Sílaba anterior acentuada - finaljunto: his-tó-ria

di-á-rio

Sílaba anterior sem acento - final separado: a-le-gri-a

di-a

NGO. => ND PSLEIRUSXÃO

REGRAS GERAIS

Acentuam-se as oxítonas terminadas em A(s), E(s), O(s), EM e ENS.

Não se acentuam as paroxítonas terminadas em A(s), E(s), O(s), EM e ENS.

Acentuam-se as paroxítonas terminadas em:

Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo crescente

Todas as proparoxítonas são acentuadas.

cAsos EsPEcrArs

Acentuam-se as vogais -i e -u dos hiatos sm 23 posição, tônicas, sozinhas ou seguidas de -S e Ionge de -NH (condições

simultâneas).

Acentuam-se os ditongos abertos Ol, EU e El em final de palavra (oxítona ou monossÍlaba)

Emprega-se o acento diferencial nos seguintes vocábulos: pôr (verbo) para diferenciar de por (preposição), pôde (preté-

rito) para diferenciar de pode (presente).

OBSERVAçöES

. Os derivados de ter e vir apresentam acento circunflexo no plural e acento agudo no singular.

. Dobram a letra 'e" no plural: crer, dar, Ier, ver e derivados (sem acento).

. Em caso de verbos associados a formas pronominais, são usadas as regras normais de acentuação. Partilo (oxítona ter-

minada em "i"), substituílo (hiato), apoiá-lo (oxítona), vendê-lo (oxítona), contrariá-lo (oxítona), vendê-lo-íamos.

Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A(s), E(s), O(s). São monossílabos tônicos substantivos, adjetivos,

advérbios, verbos e pronomes tônicos.
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UNIDADI II

ORTOGRAFIA

Antes de qualquer informação, é necessário

observar:

Todø palavra derîvada conserva

os letros da palavra primitíva.

Obs.: Para formar o diminutivo no plural, faz-se,

primeiramente, o plural do substantivo no grau
normal, depois acrescenta-se o sufixo zinho e, em
seguida o s, de plural.

papel -s papéis -s papeizinhos

JIor -s flores -s florezinhas
anzol -s anzóis -+ anzoizinhos

,26

FORMAçAO DE SUBSTANT¡VOS
A PARTIR DE VERBOS

s

Conclusão: Escrevem-se com .î os substantivos

e adjetivos derivados de VERBOS cujos radicais

terminem em RG, Rï, ND, PEL e CORR.

Outros

cerejei ra

va rej i sta

cortesia

cervejerro

anjinho

canJrca

ajeitar, rejeitar, sujeitar

tesoureiro, tesouraria

cereja

varejo

cortês

cerveja

anJo

canja

jeito

tesouro

rmersae

expulsão

dtversao

asDersao

lncursao

impulsão

rnversa9

discursg

ascensao

compreensao

imeRGir

exPElir

diveRlir

asoeRGiR

inCORRer

imPELir

inveRler

disCORRer

asceNÞer

compreeNDer

conversao

descensão

pretensão

compelisão

concurso

converter

descender

pretender

compelir

concorrer



concessao

suDmlssao

oD ressao

acesso

Derm lssao

admissão

tmDressao

Dromessa

agressao

con6EDer

sUbMETER

ooriMlR

aCEDer

oermiTlR

admiTlR

imoriMlR

oToMETER

ac8EÐir

ss

Conclusão: São escritos com .î.1 os substantivos

derivados de verbos cuja terminaçao é CEDER,

MIR, TIR, METER, GREDIR.

Outros

detenção

atencão

contenção

deTlR

AIEB

CONTER

Conclusão: Escrevem-se com f os substantivos

derivados de verbos que se originam de TER (ver-

bo).

¡rÁv¡¡ Rrrn coulNHo SARMENTo

Observação: A maioria dos substantivos abstra-

tos derivados de verbos são escritos com Cã,O.

Que / Quê

Por que I Por quê / Porque / Porquê

ç

obrigação

descrição

informação

redação

retenção

aceitacão

conti n uação

obrigar

descrever

informar

redigir

reter

aceitar

continuar

wt.lm ffi

repressão

discussão

progressão

remessa

retrocesso

reDnmlr

discutir

orosredir

re!]nele_r

retroceder

a) Quando vem no final

da frase:

Entao, você, fez o quê?

b) Quando é substantivo:

Ela tem um ouê

angelical.

c) Como interjeição:

@ê! Você iá chegou?!

a) No meio da frase:

Ndo sei o queelefez.

b) No início da frase:

Que trabalho é este?

0 qspfazer?

c) Como conjunção:

Todos dizem qycisso é

mentir0.

ffi m

obtenção

abstenção

obter

abster

a) Nas frases interrogativas:

Diretas - Por que você, o ofendeu?

lndiretas - depois dos verbos "dicendi" (que

indicam dizer):

Ele me perguntou Wryvocê o agradeceu.

b) Como pronome relativo (= pelo qual):

Esta não me parece a vìda pOt4ue ele luta.

rereu

Outros
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Usado no final das frases interrogativas diretas ou

i ndi retas:

Você o defendeu W_g!l?

Você, o defendeu e não disse pøJtÊ.

@uE

pon¡ucu Ês DEscoMPLlcADo

Mal / Mau

Mas / Mais

Onde / Aonde

AIHáIA

Ao encontro de / De encontro a

É usado com verbos de

movimento, que indicam

"direção para" exigem d.
Vou oonde quero.

Aonde vais?

Usado com verbos que

pedem a preposição efl?.

Esses verbos indicam

permanência.

Moro onde fico a igreja,

A casa onde ele reside é,

simples.

ffi E

Conjunção: causal ou explicativa.

Ele está muito feliz porque passou no conc - causal.

Vocë está tr¡ste é porque nlo plssou n0 - causal
na interrogativa.

Por favor, ajude-me, porque estou doente. - Explicativa

rereu

É um substantivo. Vem precedido de determinante:

Ele nao definiu o WIglgde sua atitude.

Ð&ltE

3a pes. do sing. do pres

ind. do verbo haver.
(onl'i¡ln ¡la tomnn

passado:

Isso oconteceu há pouco.

Estou aqui hó z horas.

Sentido de existir:

Hoje noo há sessao.

AIihá uma casa bem antiqa.

Artiso - Vem antes do

substantivo feminino: a

casa, a vida, a beleza...

Preposição - lndica

distância, tempo futuro,

direção, destino, etc.

Não vamos gteotro.

A caso fica gzoom.

Só irei doqui qzh.

Vou gParis.

Ele noo é, tao mau.

Ele nao é, tao bom.

Tem um mou humor.

Tem um bom humor.

EIe chegou mal.

Ele chegou bem.

0 mal com o bem se nooo.

Mal saí, ele chegou, (conj)

lvTIlElil¡t¡llMEIHM
0s pais já gencontroram.

Esta obra é, g que indicaram

n0 censj.

Voua+apraia
Vou gpraia.

E nvi arei a co r resp on dênci o

!¡empresa. ffi

ffiffi

Foi ele quem mais trabalhou.

toi ele quem menos trabalhou.

Estava mais aflito.

Estavo menos aflito.

0 país parece que estó

melhorando, mas ainda

há inflaçao. ¡= porém

ainda há inÍlaçao)

ME$IÍIEEEI¡E

Suo decìsao veio de

encontro às minhas

expectatvas, o que

muito me decepcionou.

Sua decisao veto oo encontro

das minhas expectativas, por

isso estou t'eliz.

ffi ffi
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Estou aoui o frm de te aiudor,

Sorria a frm de me alegrar.

Descobri que tínhamos

ideias afns.

ffi ffi
Afim/Afimde

Demais / De ma¡s

Senão / Se não

Tampouco / Tão pouco

rúvtn nlr¡ coulNHo SA,RMENTo

A par / Ao par

Observação: Alguns dicionários jâ aceitam leve-

do, duplex e boemia. O VOLP jâtraz tais registros.

Palavras de rafia oscilante

As moedos fortes, como a libra,

montê,m-se sempre ao por.

Ndo estou a Bar do

assu n to da co nf erên ci a.

ffi ffi

Nao veio nada de mais aoui.

(Nao vejo nada de menos aqui)

EIe frcou feliz demais.

(Ficou muito feliz)

FrfvurßËfillfit¡!
HvwtrtuEt¡ilr¡tß

.rrttEIllÉIf:

Se nao ficou rico aindo,

trabalhe mais.

t ica r am m uitos hósp edes

no hotel,

se não todos iá

estavam lá.

Se nao nodes. Dor oue

vais?

Trabalha e estuda, senão nada

conseguirús. (= do contrório)

Ninguém senão você, poderá

entender-me. (= exceto)

Todos ficaram ricos.

EIe não encontrou senão uma

pequena esmeralda.

(= apenas)

ffi ffi
aeródromo

biótipo,

anélito,
íngreme

arqulitipo,

b¡ivaro,

boêmia,

ínterim,
rubéola

lêvedo,
ímprobo

síncope

giroco
tálamo

etc.

acórdão,
misantropo,

exeggse,

necropsia,

filantropo,
forlLlito,

sratuito.
avaro, aziago,

barbaria, pudico,

Hunsria. ibero.

índex, dúplex,

maquinaria

efebo

etc.

catelcl'
haré¡0,

Gibralta¡,

mislcl
Nobel,

novel,

refém,

recém,

ruim,

sutil,
urelel
condor

etc.

Bebi tao oouco ouanto ele.Ndo sei tudo. tamoouco ele

o sabe.

ffi ffi

0 homem folou acerco do

aborto.

0 homem dirioìu-se o cerca

de um milhao defiéis.

Há cerca de ¿ só pora referëncia a tempo

ffi ffi

acrobata

alopata

ambrosia

anídrido

biopsia

homilia

projetil

repti I

tulipa

quociente

cousa etc.,,

acróbata

alópata

ambrésia

anidridio

biópsia

homllia

projétil

réptif

trllipa

cociente

coisa

assoviar

bile

percentagem

aluguer

quotidiano

quota

loira

alpargata

enfarte

bêbado

quatorze

assobiar

porcentagem

aluguel

cotidiano

{ota
loura

alpercata

enfarto

bêbedo

catorze

bílis

A cerca de / Acerca de

?o:



PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

Grafam-se com s

a) Todas as palavras que tenham um verbo cog-

nato (= da mesma raiz) terminado em ender e

dir:

defesa (defender) - ilusão (iludir)

pretensão (pretender) - alusão (de aludir)

b) Todas as palavras derivadas em que fique o s

no radical da primitiva:

mesário (mesa)- lapisinho (lápis)

c) As formas dos verbos querer e pôr:
quis, quiseram - puseste, puséssemos

Grafam-se com z
a) As palavras cognatas de outras grafadas com

C' Ç'9i
audaz (audácia) - amizade (amigo)

reduzir (redução)

b) Todas as palavras derivadas em que não haja s

no radical da primitiva:

bambuzal (de bambu) - caquizeiro (de caqui)

c)Os sufixos diminutivos ou aumentativos:

pezinho (pé) - canzarrão (cão)

Grafam-s e com ch

a) Palavras derivadas de primitivas que tenham o

ch:

enchoçar (de choça) - encharcar (de charco)

b) O verbo encher e seus cognatos:

preenche6 preenchido, enchido, enchimento

c) Palavras cognatas de outras grifadas com pl,

fl, cl:
chumbo (plúmbeo)- chave (clave)

chama (flama)

i30

Grafam-se com.tr

a) As palavras começadas por en e me:

enxurrada - enxergar

mexer - mexicano

Exceção: encher e seus cognatos.

b) Depois de ditongo decrescente:

caixa - trouxa - peixe - ameixa

Exceção : eaueho, recøuchutøgem 
"

Grafam'se com

a) As palavras derivadas de primitivas que

tenham g (exceto antes de a, o e u):

rabugento (de rabugem)

homenagear (de homenagem)

Grafam-se com

a) Todas as palavras derivadas de primitivas que
tenham i:

nojento ( de nojo) - lisonjear (de lisonja)

b) As formas dos verbos em ¡'or:
viajei, viajem (verbo viajar)
encorajemos (encoraja r)

babujeis (babujar)

Ate nçãçt viage m (substantlvo).,

Grafam-se com.tt

a) As palavras ou radicais iniciados pors, quando
entram em derivadas ou compostas, se o
fonema /s/ se mantém entre vogais:

girassol (gira + sol)
homossexual (homo + sexual)

b) As terminações dos superlativos sintéticos e do
imperfeito do subjuntivo de todos os verbos:

boníssimo - péssimo

amasse - vendêssemos



Grafam-se com c

a| As palavras derivadas de primitivas que tenham ç:

pançudo (de pança)

embaçado (de embaço)

b) Os verbos em ecer/escer, antes de a, o, u:

amanheça (amanhecer)

enrubesço (enrubescer)

c) As palawas de origem ¿lrabe, indígena e africana:
muçulmano - açafrão - babaçu

paçoca - araçá - miçanga

Nos substant¡vos próprios
(pessoas, ruas, cidades, países, regiões etc.)

Paulo - Rua dos Caetés - Brasil

os povos do Norte - Via Lóctea - Mantiqueira

Nos nomes de livros, jornais e revistas
Jubiøbá - Dom Casmurro

Diário da Tarde - Folha de São Paulo

Medicina e Saúde - Eletrônica Popular

Nos nomes de agremiações,
estabelecimentos públicos e particulares

Clube Atlético Mineiro - Instituto de Educação

Colégio Anchieta - Cemig

Nos substant¡vos comuns, quando
Derson ifi cados ou enfat¡zados

aBondade - oAmor - oVício

øMorte - oLobo - oCordeiro

Quando o substantivo estiver personificado,

rlÁvr¡ R¡m coulNH0 sÀRMENTo

Quanto à forma e à significação:

Sinônimos -) mesmo sentido.

Antônimos -+ sentidos opostos.

Homônimos -) mesma grafia e/ou mesmo som.

Parônimos -) mesma grafia e/ou

pronúncia similar.

Sinônimos

São aqueles diferentes na forma, mas semelhan-

tes ou iguais na significação:

O céu parece de algodão.

No firmamento brilham as estrelas.

Nem sempre existe um sinônimo perfeito para

a palavra empregada. Vale mais a aproximação de

sentido (capacidade sinonímica).

morrer/ følecer
beija-Jlor / colibri

porco / suíno

língua / idiomø

Deus / Pai Eterno

careca / cølvo

casø / lar

cøsamento / matrimônio

a

deve ser grafado com inicial maiúscula:

A Vírtude fugiu do mundo.

Os logradouros podem ser grafados

maiúscula:

Veja os exemplos abaixo

Muda-se de cøsa, mas o lar continua.

(A palavra cøsafoi tomada como elemento físico.

lá o termo lar possui uma conotaçao espirituø\.)

Alguns casais se casam, mas

não contraem matrimônio.
(O verbo casør-se tem conotação jurídica. O subs-

tantivo møtrimônio tem uma conotação religiosa.)

Assim, pode-se concluir que a capacidade si-

nônimica de um termo não pode ser avaliada fora

de contexto.

a

Moro na Cairo.

com
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PORTUCUES DESCOM PLICADO

Antônimos

São aqueles diferentes na forma e contrários na

significação:

altruísmo / egoísmo

anáIise / síntese

øcessório / essenciøl

mesquinho / magnânimo

aziago / propício

prólogo / epílogo

Além das palavras que apresentam significação

oposta no dicionário, existem outras cuja oposição

está inserida no contexto, ou seja, a oposição se

prende apenas ao texto.

'A vós correndo vou, braços sagrados,

Nessa cruz sacrossanta descobertos

Que para receber-me, estais abertos

E por não castigar-me estais cravados."

(Gregório de Matos)

Antônimas apenas no texto acima:

receber / castigar

abertos / cravados

sagrados / descobertos

braços abertos: livres, sem empecilho;

braços cravados: presos, fixados;

braços sagrados: braços descobertos.

A antononímia também pode originar-se de um

prefixo de sentido oposto ou negativo:

Parônimos

Parônimos são palawas diferentes no sentido, mas

com muita semelhança na escrita e na pronúncia:

infligir / infringir

retificør / ratificar

vultoso / vultuoso

bendizet maldizer

simpático, antipático

progredir, regredir

concórdia, discórdia

explícito, implícito

ativo, inativo

esperar, desesperar

comunista, anticomunista

simétrico, assimétrico

pré-nupcial, pós-nupcial

lmitir = fazer entrar

lnfestar = assolar

lnformar = avisar

lntender = exercer vig¡lância

Linimento = medicamento
para fricções

Pião = espécie de brinquedo

Recriar = criar de novo

si = pronome tônico, nota

musical

Vadiar = passar vida ociosa

Vinoso = que produz vinho

Arriar = abaixar

Difer¡mento = adiamento

Diferir = adiar

Dilatar = retardar, estender

Discrição = reserya

Discriminar = distinguir

Dispensa = desobriga

Distratar = desfazer (con-

trato)

¡mergir = mergulhar

lmigrante = o que entra em

país estranho

lminência = proximidade de

ocorrência

lminente - que ameaça

oco rrer

Arrear = pôr arreios a

Deferimento = concessão

Deferir = conceder

Delatar - denunciar

Descrição = representação

Descriminar = inocentar

Despensa = compartimento

Destratar = insultar

Emerg¡r=viràtona

Emigrante = o que sai do
próprio país

Eminência = altura, excelên-

cia

Eminente = alto, excelente

Emitir = lançar fora de si

Enfestar = dobrar ao meio na

sua largura

Enformar = meter em fôrma,
incorporar

Entender = compreender

Len¡mento = suavizante

Peão = que anda a pé

Recrear = divertir

Se = pronome átono, con-
junção

Vadear=passaravau

Venoso = relativo a veias
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Turvo = opaco, toldado

Vultuoso = atacado de vultuo-
sidade (congestão

relativo à face)

Açudar = construir açudes

Assuar = vaiar

Bucal=relativoàboca

Cumprido = executado

Cumprimento = saudação

Custear = prover as despesas de

Cutícola = que vive na pele

lnsulação = isolamento

lnsular = isolar

Uvular = relativo à úvula

Pontuar = empregar a

pontuação em

Ruborizar = coraç envergonhar-se

Suar = transpirar

Supurativo = que produz

supuração

Surtir = originar

(opaco); toldar
Turvar = tornar turvo

Pontoar = marcâr com ponto

Roborizar = fortalecer

Soar = dar ou produzir som, ecoar

Soporativo = que produz sopor
(modorra)

Sortir = abastecer

Torvar = tornar-se

carrancudo

Toryo = iracundo, enfurecido

Vultoso = volumoso

Açodar = instigar

Assoar = limpar (o nariz)

Bocal = embocadura

Comprido = longo

Comprimento = extensão

Costear = navegar junto à costa

Cutlcula = película

lnsolação = exposição ao sol

lnsolar = expor ao sol

Ovular = semelhante a ovo

FLÁVIA RITA COUTINHO SARMENTO

. Homônimos homófonos, são palavras que
apresentam mesma pronúncia, mas a grafra
é diferente.

apreçar / øpressør

sessão/seçøo/cessao

Homônimos

Homônimos são palavras diferentes no sentido,

mas que têm a mesma pronúncia. Dividem-se em

homônimos perfeitos e homônimos imperfeitos.

Homônimos perfeitos são palavras diferentes

no sentido, mas idênticas na escrita e na pronúncia.

Homem søo (adj.) / São loão / São várias øs causa*

Como vois? / Eu como feijão.

Homônimos imperfeitos, que se dividem em

. Homônimos homógrafos, são palavras que

apresentam mesma escrita e a mesma pro-

núncia, exceto a abertura da vogal tônica.

almoço (verbo)

almoço (substøntivo)

Descente = que desce, vazante

Docente = relativo a professores

Ascético = relativo ao ascetismo

Asséptico = relativo à assepsia

Ascender = subirAcender = pôr fogo a

Decente = decoroso, limpo

Discente = relativo a alunos

Acét¡co = relativo ao

vinagre

Assento = lugar onde se assenta

Assessório = relativo ao assessor

Antissé(p)tico = desi nfetante

Apressar = tornar rápido

Cassar = anular

Sé(p)tico = que causa infecção

Segar = ceifar, cortar

Sela = arreio de cavalgadura

Seleiro = fabricante de selas

Senário = que consta de seis

unidades

Senso = juízo claro

Sensual = relativo aos sentidos

Serração = ato de serrar

Serrar = cortar

Servo = servente

Sessação = ato de sessar

Sessar = peneirar

Siclo = moeda judaica

Silício = elemento químico

Sinemático = Relativo aos

estames

Acessório = que não é fun-
damental

Ant¡cé(p)tico = oposto aos

céticos

Apreçar = marcar ou ver o
preço de

Caçar=perseguiracaça

Cé(p)tico = que ou quem

duvida

Cegar = fazer perder a vista a

Cela = aposento de religiosos

Celeiro = depósito de provisões

Cenário = decoraçâo de

teatro

Censo = recenseamento

Censual = relativo ao censo

Cerração = nevoeiro espesso

Cerrar = fechar

Cervo = veado

Cessação = ato de cessar

Cessar = interromper

g¡çle = período

Cilfcio ' cinto para penitências

Cinemático = Relativo ao

movimento

mecânico

Acento = inflexão da voz,

sinal gráfico
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

sírio = da Síria

Consertar = remendar, reparar

Corso = natural da Córsega

Dissertar = discorrer

Empossar = dar posse a

lnserto = inserido, incluído

lnsipiente = lgnorante

I ntensão

ou tensão
= intensidade

lnterse(c)ção = ponto em que duas

linhas se cortam

Lasso = cansado

Massa = pasta

Massudo = volumoso

p¿s5s = passada

Russo = natural da Rússia

Secção ou seção = corte, divisão

Sessão = reunião

Sexta = ordinal feminino de seis

Sesta = hora de descanso

lndefeso = sem defesa

lnfenso = contrário

Cfrio = vela grande de cera

Concertar . harmonizar;

combinar

Corço = cabrito selvagem

Decertâr = lutar

EmPoçar = formar poça

lncerto = duvidoso

lncipiente = princ¡piante

lntenção

ou tenção
= propósito

lntercessão = súplica

Laço ' laçada

Maça = clava

Maçudo = indigesto, monótono

Paço = palácio

Ruço = pardacento, grisalho

Cessão = doação, anuência

Cest¿ = utensílio de vara,

com asas

lndefesso = incansável

Extrato = o que foi tirado de

dentro, fragmento

Externo = exter¡or

Hesterno = Relativo ao dia de

ontem

Estrato = camada sedimentar,

tipo de nuvem

Esterno = osso do peito

Azado = oportuno

Azat = dar azar, má sorte

Cozer = cozinhar

Revisar = rever, corrigir

Vez = ocasião

Fuzil = carabina

Fusível = resistência de

fusibilidade calibrada

Asado = que tem asas

Asar = guarnecer com asas

Coser = costurar

Revezar = substituir
alternadamente

Vês = forma do verbo ver

Ft¡s¡l = Que se pode fundir

g¡s¡¿ = pincel

Buxo = arbusto ornamental

Caixão = caixa grande; féretro

Caixola = pequena caixa

Cartuxo = pertencente à ordem

da Cartuxa

Xá = título de soberano no

oriente

Xácara = narrativa popular em

verso

Xale = cobertura para os

ombros

Xeque = incidente no jogo de

xadrez, contratempo

Coxa = parte da perna

Coxo = aquele que manca

Luxar = deslocar, desconjuntar

Taxa = imposto, preço

Taxar = estabelecer o preço ou
o imposto

Brocha = prego curto de

cabeça larga e

chata

Bucho = estômago de ani-

mais

Cachåo = borbotão, fervura

Cachola = cabeça, bestunto

Cartucho = canudo de

papel

Chá = arbusto, infusão

Chácara = quinta

Chalé = casa campestre em

estilo suíço

Cheque = ordem de

pagamento

çs6þ¿ = gamela

Cocho - vasilha feita com

um tronco de ma-

deira escavada

[uchar = sujar

Tacha = brocha, pequeno
prego

Tachar = censurar, notar
defeito em

Expiar - sofrer pena ou castigo

Expirar = expelir (o ar), morrer

Espiar = espreitar

Espirar = soprar, respirar,

estar vivo
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EXER,CICIOS

I Assinale a alternativa que preencha CORRETAMENTE

os espaços da frase abaixo.

A_ do político depende muito da _ do

apoio popular.

a) ascensão, obtenção

b) ascensão, obtensão

c) ascenção, obtenção

d) ascenssão, obtensão

e) ascenssão, obtenção

2 Uma falsa meiguice encobria-lhe a _ e a falta de

. A sequência CORRETA é

a) regidês - compreenção.

b) rigidez - compreensão.

c) rijidez - compreensão.

d) rijidês - comprensão.

e) rigeza - compreenção.

3 Assinale a alternativa em que NÃO ocorre erro de

grafia.

a) escasso, massa, carrocel, puzesse, senso

b) honradez, quizestes, ruço, dissertar, cessar

c) empossaç incipiente, obscecação, assessório, maçudo

d) celeiro, exegesse, cerração, intensão, disfarse

e) atraso, maça, ascensorista, exceção, obsessão

4 Assinale a alternativa que contém ERRO gráfico.

a) herege, extático, montês

b) extensão, destro, ironizar

c) bueiro, despender, imersão

d) empecilho, faxina, consenso

e) excêntrico, pretencioso, escassez

5 São grafadas com "s", "ss", "ç", RESPECTIVAMENTE,

as palavras

a) incur_o I tor-ãoi controvér_ia,
b) emi_ão / intromi_ão / exten_ão.
c) admi_ível / assun_ão / exten_ão.
d) preten_ioso / opre_ão / reten_ão.
e) cansa o / conce ão I an ioso.
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6 Assinale a alternativa em que todas as palavras estão

escritas CORRETAM ENTE.

a) paralisar - pesquisar - ironizar - deslizar

b) alteza - empreza - francesa - miudesa

c) cuscus - chimpanzé - encharcar - encher

d) incenso - absesso - Luís - compreensão

e) chineza - marquês - garrucha - meretriz

7 O _ rendido pelas artes da _, _ na

espreguiçadeira. A sequência CORRETA é

a) herói - cosinha - cochilava.

b) heroi - cosinha - coxilava.

c) heroi - cozinha - coxilava .

d) herói - cozinha - cochilava.

e) herói - cozinha - coxilava.

8 A certa altura do ritual, o das _ atingiu

marcação A sequência CORRETA é

a) ritmo - danças - alucinante.

b) ritmo - dansas - aluscinante.

c) rítimo - danças - aluscinante.

d) ritimo - danças - aluscinante.

e) rítmo - danças - alucinante.

9 Assinale a série de grafia INCORRETA

a) usina - buzina

b) ombridade - hombro

c) úmido - humilde

d) erva - herbívoro

e) néscio - cônscio

10 Assinale a resposta que completa CORRETAMENTE os

espaços abaixo.

Olhei, não ninguém e tive um breve mo-

mento de

a) encherguei - hexitação

b) enxerguei - hesitação

c) enxerguei - exitação

d) encherguei - exitação

e) encherguei - hesitação

I q-or I q-e I e-s I p-¿ I e-g I p-s I a-t I a-e I q-z I e-r I

oluEqEÐ
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PORTUGU ÊS DESCOM PLICADO

Absolver: inocentar, relevar da culpa impu-
tada: O júri absolueu o rëu.

Absorver: embeber em si, esgotar: O sa/a

absoraeu lentamente a água da chaaø.

Acender: atear (fogo), inflamar.

Ascender: subi¡ elevar-se.

Acento: sinal gráfico; inflexáo vocal Vocá-

bulo sem acento.

Assento: banco, cadeira: Tbmar assento num

cargo.

Acerca de: sobre, a respeito de: No discurso,

o Presidentefalou acerca de seus planos.

A cerca de: a uma distância aproximada de:

O anexo fca a cerca de trinta metros do prédio

principal. Estamos ø cerca de um mês ou (ano)

das eleþaes.

Há cerca de: faz aproximadamente (tanto

tempo): H¿í cerca de um ano, tratamos de caso

idêntico; existem aproximadamente: Hâ cer-

ca d¿ mil títulos no catálogo.

Acidente: acontecimento casual; desastre:

A derrota foi um acidente na sua uida pro-

fissional. O súbito tempzral prllocou teníuel

acid¿nte no Parque.
Incidente: episódio; que incide, que ocorre:

O incidente da demiss,ão jáþi superado.

Adotar: escolher, preferir; assumir; pôr em

prárica.

Dotar: dar em doaçáo, beneficiar.

Afim: que apresenta aÊnidade, semelhança,

relaçáo (de parentesco): Se o assunto era afm,
por que náo foi tratado no mesmo parágrøþ?

Afim de: para, com a finalidade de, com o

frrc de; O projeto foi encaminhado com quin-
ze dias de antece¿ência a fm de permitir a
necesstíriø reflex,ío sobre sua pertinência.

Alto: de grande extensáo vertical; elevado,

grande.

Auto: ato público, registro escrito de um
ato, peça processual.

Aleatório: casual, fortuito, acidental.
Alheatório: que alheia, alienante, que des-

via ou perturba.

Amoral: desprovido de moral, sem senso de

moral.

Imoral: contrário à moral, aos bons costu-

mes, devasso, indecente.

Ante (preposiçáo): diante de, perante: Anre

tal situaçãl, não teue ahernatiua.

Ante- (prefixo): expressa anterioridade: an-

tepor, antever, anteprojeto ante-diluviano.

Anti- (prefixo): expressa contrariedade;

contra: anticientífico, antibiótico, anti-higi-
ênico, anti-Marx.

Ao encontro de: para junto de; favorável

a: Foi ao encontro dos colegas. O projeto sa-

larial ueio ao encontrl dos anseios dos tra-
balhadores.

De encontro a: contra; em prejuízo de: O
cano foi de encontro a um rr7utro. O gouerno

não øpoiou a rnedida, pois uinha de enczntrl
aos interesses dos menores-

Ao invés de: ao contrário de; Ao inués de

dernitir dez funciontírios, ø enlpresa czntratoa

mais uinte. (Inaceitável o cruzamento *ao

em vez de.)

Em vsz de: em lugar de: Em t,ez de demitir
dezfuncionário, a empreta demitiu ainte.

A par: informado, ao corrente, ciente: O
Ministro esrá a par (uar: ao par) do assunto;

ao lado, junto; além de.

Ao par: de acordo com a convençáo legal:

Fez a troca dc mil dtílares ao par.

Aparte: interrupção, comentário à margem:

O deputado concedea øo colega um al)arte em

seu ltronunciamento.
À parte, em separado, isoladamente, de

lado: O anexo ao projeto þi encaminhado por
expediente à parte.

Apreçar: avaliar, pôr preço: O perito apreçou

inisoriamente o imóuel.

Aptessar: dar pressa a, acelerar: Se o anda-

mento das obras n,ão for aprestadz, náo seruí

curnprido o cronograma.

,4,rea: superffcie delimitada, região.

-Á"iar canto, melodia.

Aresto: acórdáo, caso jurídico julgado: Neste

caso, o aretto é irrecorríuel.

Arresto: apreensáo judicial, embargo: Os

bens do nafcante presoforam todos anestados.

Arrochar: apertar com arrocho, apertar
muito.
Arroxar: ou erroxeer, roxear: tornar roxo.

Ás: exímio em sua atividade; carta do ba-

ralho.

Az (p. us.): esquadrão, ala do exército.

Atuar: agi¡ pôr em açáo; pressionar.

Autuar: lavrar um auto; processar.

Auferir: obter, receber: Auferir lucros, van-

tagens.

Aferir: avalia¡ cotejaç medir, confe¡ir: Afe-

rir valores, resultados.

Augurar: prognosticar, prevet auspiciar: O
Presidente auguroa tucetto ao seu par amei-
cano,

Agourar: pressagiar, predizer (geralmente

no mau sentido): Os técnicos agouram desas-

ne na colheita.

Avocar: atribuir-se, chamar: Auocou a si

conPetências de oatrem.

Evocar: lembrar, invocar: Eaocoa no discurso

o conzeço de saø carreira.

Invocar: pedir (a ajuda de); chamar; profe-

rir; Ao fnal do discurso, inuocou a ajuda dz

Deus.

Caçar: perseguir, procurar, apanhar (geral-

mente animais).

Cassar: tornar nulo ou sem efeito, suspen-

der, invalidar.

Carear: atrair, ganha¡ granjear.

Cariar: criar cá¡ie.

Carrear: conduzir em carro, carregar,

Casual: fortuito, aleatório, ocasional.

Causal: causativo, relativo à causa.

Cavaleiro: que anda a cavalo, cavalariano.

Cavalheiro: indivíduo distinto, gentil, no-

bre.
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Censo: alistamento, recenseamento, conta-

gem'

Senso: entendimento, juízo, tino.

Cerra¡: fechar, encerrat unir, juntar.

Serar: cortar com serra, separar, dividir.

Cessáo: ato de ceder: A cessáo do local pelo

município tornou possíveI t realizaçãLo da

obra.

Se$o: setor, subdivisáo de um todo, repar-

tiçáo, divisáo: Etn qual seç,ão do ministério ele

trabalha?

Sessáo: espaço de tempo que dura uma
reunião, um congresso; reuniáo; espaço de

tempo durante o qual se realiza uma tarefa:

A pniximø sessáo legislatiya serd iniciada em

1o de agosto.

Chá: planta, infusáo.

Xá: antigo soberano persa.

Cheque: ordem de pagamento à vista.

Xeque: dirigente árabe; lance de xadrez;

(fig.) perigo (pôr em xeque).

Clriol vela de cera.

Slrio: da Síria.

Cível: relativo à jurisdiçáo dos tribunais ci-

vis.

Civil: relativo ao cidadáo; cortês, polido
(daí civilidade); náo militar nem, eclesiás-

tico.

Colidir: trombar, chocar; contrariar: A noua

colide fontalmente com o entendi-

rnento haaido.

Coligir: colecionar, reunir, juntar: 
'4s 

leis þ-
ram coligidas pelo Ministério da Justiça.

Comprimento: medida, tamânho, exten-

sáo, altura,

Cumprimento: ato de cumpri¡ execuçáo

completa; saudação.

Concelho: circunscrição administrativa ou

município (em Portugal).

Conselho: aviso, parecer, órgáo colegiado.

Concerto: acerto, combinaçáo, composi-

çáo, harmonizaçáo (cp. concertar)t O con-

certo das naçóes... O concerto de Guarnieri...

Conserto: repâro, remendo, restauração

(cp. consertar): Certos problemas crônicos

aparentemente náo têm conserto.

Conje(c)tura: suspeita, hipótese, opiniáo.

Conjuntura: acontecimento, situaçáo, oca-

siáo, circunstância.

Conüaven$o: transgressáo ou infraçáo a

normas estabelecidas.

Contraversáo: versáo contrária, inversáo.

Coser: costura! ligar, unir.
Cozer: cozinhar, preparar.

Costea¡: navegar junto à costa, contornar.

A fagata costeou inúmeras praias do litoral
baiano antes de partir parø aho-man

Custear: pagar o custo de, prover, subsidiar.

Qual a empresa disposta a custear tøl projeto?

Custa¡: valel necessitar, ser penoso. Q,tanTo

custd o ?rojero? Custa-me crer qae funcionará..

Deferir: consentir, atender, despachar favo-

ravelmente, conceder,

Diferir: ser diferente, discordar; adiar, retar-

dar, dilatar.

Degradar: deteriorar, desgastar, diminuir,
rebaixar.

Degredar: impor pena de degredo, dester-

rar, banir.

Delatar (delaçáo): denunciar, revelar crime

ou delito, acusar: Os tafcantesforam dzlata-

dos por membro de quadrilha riuøL.

Dilatar (dilaçáo): alargar, estender; adiat
diferir A dikção dt prazo de entrega d*t
d.eclarações d.epend.e d¿ decisião d.o Diretor da

Receita Federal.

Derrogar: revogar parcialmente (uma lei),
anular.

Derrocar: destruir, arrasar, desmoronar.

Descrifo: ato de descrever, representação,

definiçáo.

Discriçáo: discernimento, reserva, prudên-

cia, recato.

Descriminar: absolver de crime, tirar a cul-
pa de.

Discriminar: diferençar, separat disce¡nir.

Despensa: local em que se guardam manti-
mentos, depósito de provisóes.

Dispensa: licença ou permissáo para deixar

de fazer algo a que se estâva obrigado; de-

missáo.

Despercebido: que náo se notou, Para o

que náo se atentou: Apesar dz sua importân-

cia, o projeto passou dcEercebido.

Desapercebido: desprevenido, desacaute-

lado: Embarcou para a misáo na Arna.zônia

totalmente desapercebido dos desøfos qae lhe

øguardauam.

Dessecar: secar bem, enxugar, tornar seco.

Disseca¡: analisar minuciosamente, dividir
anatomicamente.

Destratar: insultar, maltratar com palavræ.

Distratar: desfazer um trato, anular.

Distensáo: ato ou efeito de distender, torçáo

violenta dos ligamentos de uma articulaçáo.

Distinçáo: elegância, nobreza, boa educa-

çio: Todos deuem portør-se com distinç'ío.

Dissensáo: desavença, diferença de opinióes

ou interesses: r4 dissensáo sobre a matéria im'
possibilitou o acordo.

Elidir: suprimir, eliminar.

Ilidir: contestar, refutat desmentir.

Emenda: correçáo de falta ou defeito, rege-

neraçáo, remendo: a0 torná-lo mait claro e

objetiuo, a emend¿ melhorou o ?rojeto.
Ementa: apontamento, súmula de decisáo

judicial ou do objeto de uma lei. Procuro

uma lei cuja ementa é 'Zispõe sobre a proprie'

d¿de industrial".

Emergir: vir à tona, manifestar-se.

Imergir: mergulhar, afundar submergir),

entrar,

Emigrar: deixar o país para residir em outro.

Imigrar: entrar em país estrangeiro para

nele viver.

Eminente (eminência): alto, elevado, sublime.

Iminente (iminência): que está prestes a

acontecer, pendente, próximo.

Emitir (emissáo): produzir, expedir, publicar.

Imitir (imissáo): fazer entrat introduzir,
investir.

Empoçar: reter em poço ou poça, formar

poç4.

Empossar: dar posse a, tomar posse, apo-

derar-se.

Encrostar: criar crosta,

Incrustar: cobrir de crosta, adornar, reves-

tir, prender-se, arraigar-se,
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Entender: compreende¡ perceber, deduzir.
Intender: (p. us): exercer vigilância, supe-
rintender.

Enumerar: numerar, enunciar, naffar, ar-
rolar.

Inúmero: inumerável, sem conta, sem nú-
mero.

Espectador: aquele que assiste qualquer ato
ou espetáculo, testemunha.
Expectador: que rem expectativa, que es-

Perâ.

Esperto: inteligente, vivo, ativo.
Experto: perito, especialista.

Espiar: espreitar, observar secretamente,

olhar.
F'xpiar: cumprir penâ, pagar, purgar.

Estada: ato de estar, permanência: Nossa es-

tada em Sáo Paalo þi maito agradluel.
Estadia: prazo p^ra carga e descarga de na-
vio ancorado em porto: O "Rio dc Janeiro"

dutoriz,ado a uma estadia àe tês dias.

Estância: lugar onde se está, morada, recin-

Instância: solicitaçáo, pedido, rogo; foro,
jurisdição, juízo.

F¡trato: cada camada das rochas estratifica-
das,

F,xtrato: coisa que se extraiu de outra; paga-
mento, resumo, cópia; perfume.

Flagrante: ardente, acalorado; diz-se do ato
que a pessoa é surpreendida a praticar (fla-

grante delito).
Fragrante: que tem fia'grànin ou perfume;
cheiroso.

fncerto: não certo, indeterminado, duvido-
so, variável.

Inserto: introduzido, incluído, inserido.

Incipiente: iniciante, principiante.
Insipiente: ignorante, insensato.

Incontinente: imoderado, que náo se con-
tém, descontrolado.
Incontinenti: imediatamente, sem demora,
logo, sem interrupçáo.

Induzir: causa¡ sugerir, aconselhar, levar al

O rëa declarou que haaia sido indazido a co-

meter o delito.

Aduzir: expor, apresentar: A defesa, entáo,

aduziu novas provas.

Infaçáo: ato ou efeito de inflar; emissáo

exagerada de moeda, aumento persistente

de preços.

lf""i:-î 
ou efeito de infringir ou violar

Infligir: cominar, aplicar (pena, castigo,
repreensão, derrota): O juiz infligiu pesada

pena øo réu.

Infringir: transgredi¡ viola¡ desrespeitar
(lei, regulamento, etc.) (cp. inftaçáo): A con-

denagão deconeu de ter ele infingido um sem

número de artigos do Código Penal.

Inquerir: apertar (a carga de animais), en-

cilhar.

Inquirir: procurar informaçóes sobre, inda-
gar, investigar, interrogar.

Intercessáo: ato de interceder.
Interse(c)$o: açáo de se(c)cionar, cortar;
ponto em que se enconrram duas linhas ou
superÍicies.

Inter- (prefixo): entre; preposição latina
usada em locuçóes: inter alia (enne oatros),

inter pares (entre iguais).

Intra- (prefixo): interio¡ dentro de.

Liberaçáo: ato de libera¡ quitaçáo de dívida
ou obrigaçáo.

Libertação: ato de libe¡tar ou libertar-se.

Lista: relaçáo, carálogo; var. pop. de listra.
Listra: risca de cor diferente num tecido
(var. pop. de lista).

Locador: que dá de aluguel, senhorio, ar-
¡endador.

Locatá¡io: alugado¡ inquilino: O locador

reajustou o aluguel sem ø concordância do lo-
catdrio.

Florescente: que floresce, próspero, viçoso. Judicial: que tem origem no PoderJudiciá-
Fluorescente: que rem a propriedade da rio ou que peranre ele se realiza.
fluorescência. Judiciário: relarivo ao direito processual ou

à organização da Justiça.
Folhar: produzir folhas, ornar com folha-
gem, revesdr lâminas.
Folhea¡: percorrer as folhas de um livro,
compulsar, consultar.

Lustre: brilho, glória, fama; abajur.

Lustro: qüinqüênio; polimento.

Magistrado: juiz, desembargadot ministro.
Magistral relativo a mestre (latim: magis-
ter); perfeito, completo; exemplar.

Mandado: garantia constitucional para
proteger direito individual líquido e ceno;
ato de mandar; ordem escrita expedida por
autoridade judicial ou administrativa: um
mandado de segurança, mandado de prisáo.

Mandato: autorizaçâo que alguém confere
a ouüem para praticar atos em seu nome;
procuraçáo; delegaçáo: o mandato de um
deputado, senador, do Presidente.

Mandante: que manda; aquele que outorga
um mandato,

Mandatário: aquele que recebe um man-
dato, executor de mandato, representante,

procurador.

Mandatório: obrigatório.

Obceca$o: ato ou efeito de obcecar, teimo-
sia, cegueira.

Obsessáo: impertinência, perseguiçáo, idéia
fixa.

Ordinal: numeral que indica ordem ou sé-

rie (primeiro, segundo, milésimo, etc.).
Ordiná¡io: comum, freqüente, trivial, vul-

8ar.

Original: com caráter próprio; inicial, pri-
mordial.
Originário: que provém de, oriundo; ini-
cial, primitivo.

Paço: palácio real ou imperial; a corte.
Passo: ato de avançat ou recuar um pé para

andar; caminho, etapa.

Pleito: questáo em júzo, demanda, litígio,
discussäo: O pleito por møis esco/,as na regiáo

fo i ma i to b em formu lado.

Preito: sujeição, respeito, homenagem: Or
alunos renderarn preito ao antigo reitor

Preceder: i¡ ou estar adiante de, anteceder,

adiantar-se.
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Proceder: originar-se, derivar, provir; levar

a efeito, executar.

Pós- (prefixo): posterior a, que sucede, atrás

de, após: pós-moderno, pós-operatório.

Pré- (prefixo): anterior a, que precede, à

frente de, antes de: pré-modernista, pré-

-primário.
Pró (advérbio): em favor de, em defesa de.

A maioria rnaniftstou-se contra, mas dei meu

parecer pni.

Preeminente: que ocupa lugar elevado, no-

bre, distinto.
Proeminente: alto, saliente, que se alteia

acima do que o circunda,

Preposiçáo: ato de prepo! preferência;

palavra invariável que liga constituintes da

frase.

Proposiçáo: ato de propor, proposta; máxi-
mâ, sentença; afirmativa, asserçáo,

Presar: capturaÍ, agarrar, epresar.

Prezar: respeitar, estimar muito, acatar.

Prescrever: fixar limites, ordenar de modo

explícito, determinar; ficar sem efeito, anu-

lar-se O prazo para entrada do processo pres-

creueu há dois meses.

Proscrever: aboli¡ extinguir, proibir, ter-
minar; desterrar, O uso d¿ aárias substância¡

psicotnipicas foi proscrito por recente Portaria
do Ministro.

Prever: ver antecipadamente, profetizar;

calcular: A assessoria preui.u øcertødamente o

desfecho do caso.

Prover: providenciar, dotar, abastecer, no-
mear para cargoz O chefe do fupartamenîo de

Proueu os cøfgos aacøntes,

Provir: originar-se, proceder; resultar: ,4

ùiuida prouérn (Os enos prouêm) da faha dt
leitura.

Prolatar: proferir sentença, promulgar.

Protel¿r: adiar, prorrogar.

Ratificar: validar, confirmar, comprovar.

Retificar: corrigir, emendar, alrcrar: A dire-

toriø ratificou a d¿cisáo apris o texto ter sido

røifcado eln suas pdssagens ambiguas,

Recrear: proporcionar recreio, divertir, ale-

grar.

Recriar: criar de novo.

Reincidir: tornar a incidi¡ recair, repetir,

Rescindir: dissolver, invalidar, romper, des-

fazer: Como ele reincidiu no erro, o contrato

dz trabalho foi rescindido.

Remiçáo: ato de remir, resgate, quitação.

Remissáo: ato de remitir, intermissáo, in-
tervalo; perdáo, expiação.

Repressáo: ato de reprimir, contenção, im-
pedimento, proibiçáo.

Repreensáo: ato de repreender, enérgica ad-

moestaçáo, censura, advertência.

Ruço: grisalho, desbotado.

Russo: referente à Rússia, nascido naquele

país; língua falada na Rússia.

Sançáo: confirmação, aprovaçáo; pena im-
posta pela lei ou por contrato para punir sua

infraçáo.

Sansáo: nome de personagem bíblico; certo

tipo de guindaste,

Sedento: que tem sede; sequioso (var. p. us.:

sedente).

Cedente: que cede, que dá.

Sobrescritar: endereçar, destinar, dirigir.
Subscritat: assinar, subscrever.

Sortir: variat combinar, misturar.

Surtir: causar, origina¡ produzir (efeito).

Subentender: perceber o que nâo estava cla-

famente exposto; suPor.

Subintender: exercer funçáo de subinten-

dente, dirigir.
Subtender: estender por baixo.

Susta¡: inte¡romper, suspender; para¡ inter-

romper-se (sustar-se).

Suster: sustentar, menter; fazer para6 deter.

Tacha: pequeno prego; mancha, defeito,

pecha.

Thxa: espécie de tributo, tarifa.

Tächar: censurar, qualificar, acoimar: tachar

alguém (tachá-lo) de subversivo.

Thxar: Êxar a taxa de; regular, regrar: taxar

mercadorias.

Thpar: fechar, cobrir, abafar.

Tirmpar: pôr tampa em.

TenSo: intençáo, plano (deriv.: tencionar);

assunto, tema.

Tensáo: estado de tenso, rigidez (deriv.: ten-

sionar); diferencial elétrico.

Tiáfego: trânsito de veículos, Percurso,
transPofte.

Tiráfico: negócio ilícito, comércio, negocia-

çáo'

Tiás: atrás, detrás, em seguida, após (cf, em

locuçóes: de trás, por trás),

Ttaz:3" pessoa do singular do presente do

indicativo do verbo trazer.

Vestiário: guarda-roupa; local em que se

trocam foupas,

Vestuário: as roupas que se vestem, üaje.

Vultoso: de grande vulto, volumoso.

Vultuoso (p. us.)t atacado de vultuosidade
(congestáo da face).

TLAVIA RITA COUTINHO SARMENTO
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abacaxi

abóbada

aborígine

açafrão

açaí

acarajé

açucena

adivinhar
alisar

almoço

almoxarife

ameixa

amenizar

ameno

anáfase

analisar

análise (substantivo)

analise (verbo)

anchova ou enchova

ansioso

aragem

arcabouço

azulejo

bandeja

baronesa

beiço

beneficência

beneficente

burguês

burguesa

cabeleireiro

cadarço

cafajeste

caixa

camponês

camponesa

canal

canalizar

canjica

caranguejo

catálise

catequese

catequizar

caxambu

coice

compleição

contracheque

contrassenso

cortês

de repente (expressão)

deslize

digladiar

disenteria

diurese

duquesa

egrégio

em cima

embaixo

empecilho

encharcar (charco)

encher (cheio)

enchiqueirar (chiqueiro)

enchouriçar (chouriço)

enchumaçar (chumaço)

enxada

enxaqueca

enxurrada

enxuto
escassez

exegese

espontaneidade
estágio

faixa

feição

ferrugem

foice
frouxo

fuligem
garagem

gêiser

gênese

hilaridade

hipnose

hipnotizar

hombridade

inigualável
jenipapo

jerimum
jiboia

lajem (variante de laje)

lambujem

liso

louça

lousa

macaxeira

maisena

majestade

malandragem

manteigueira
marquês

marquesa

mecha

meiose

meritíssimo

metáfase

metamorfose
meteorologista

mexer

mexerico

mexerica

mexida

mexilhão

misto
montês

mortadela
mendigo

náusea

obcecado

obsceno

obsessão

paçoca

pajé

pajem

paprsa

paralisar

paralisia

pedágio

penugem

pesquisa

pesquisar

piche

pitonisa

poetisa

por isso (expressão)

prazerosamente

pretensioso

princesa

privilégio

profetisa

profetizar

que eles viajem (verbo)

ramagem

recauchutagem

recauchutar

reivindicar

rixa

selvagem

síntese

sintetizar

sobrancelha

solidez

superstição

touceira
trouxa

usufruto

vagem

vertigem

viger

xadrez

xampu

xangô

xavante

xerife

xingar
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retrógrado - e não retrógado

euroubo-comoofechado

salsicha - e não salchicha

superstição - e não supertição

signatário - e não signitário

surripiar - e não surrupiar

terraplenagem - e não terraplana-
gem

trouxe com som de s

tóxico com som de ks

pexote-enãopixote

pirulito - e não pirolito

pousa-comoofechado

pneu - e nao prneu ou peneu

prazeroso - sem i

prazerosamente - sem i

privilégio - e não previlégio

problema-enãopobrema

propno-enaopropro

propriedade - e não propiedade

prostração - e não prostação

prostrar-enãoprostar

recorde - sílaba tônica é cor

reivindicar - e não reinvindicar

reincidência - e não reicindência

manteigueira - e não mantegueira

mendigo-enãomendingo

meritíssimo - e não meretíssimo

meteorologia - e não metereologia

mortadela - e não mortandela

destilar - e não distilar

digladiar - e não degladiar

dignitário - e não dignatário

disenteria - e não desinteria

eu estouro - com o o fechado

estupro-enãoestrupo

estuprar - e não estrupar

empecilho - e não impecilho

engajamento - e não enganjamento

eletricista - e não eletrecista

frustrar-enãofustrar

hilaridade - e não hilariedade

homogeneidade - e não homogeniedade

inigualável - e não inegualável

intitular - e não entitular

irrequieto - e não irriquieto

jabuticaba - e nãojaboticaba

lagarto-enãolargato

lagartixa - e não largatixa

cabeleireiro - dois ii

caranguejo - sem !

cataclismo - e não cataclisma

chimpanzé - e não chipanzé

cinquenta - e não cincoenta

cuspir-enãoguspir

cuspe-enãoguspe

Abóbada-enãoabóboda

aleijar-pronuncieoi

advogado-odémudo

Absoluto-obémudo

Absurdo-obémudo

aterrissar - som de s

arrabalde - e não arrebalde

aborígine - e não aborígene

babadouro - lugar para babar

bebedouro - lugar para beber

bandeja - sem i

beneficente - sem i

beneficência - sem i

bueiro-enãoboeiro

bicarbonato - e não bicabornato

caderneta - e não cardeneta

cabeçalho - com lh
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Pronuncia-se o "u" das seguintes palavras: aguentar exíguo quingentésimo ambiguidade exiguidade
quinquênio, apaziguar, unguento, quiproquó, arguição, consequência, tranquilo, bilíngue, delinquir;
quinquagésimo, contiguidade, equidistante... (não se usa mais o trema)

Não se pronuncia o "u" das seguintes palavras: distinguir, aqueduto, extinguir, equitação, exangue,

extorquir, adquirir, questão...

É facultativo pronunciat o "u" das seguintes patavras: antiguidade ou antigüidade, liquidar ou li-
qüidat sanguíneo ou sangüíneo, liquidificação ou liqüidificaçäo, equidade ou eqüidade, líquido ou

líqüido equivalente ou eqüivalente, liquidificador ou liqüidificador... (não se usa mais o trema, apenas

o som do "ü")

O "e" das seguintes palavras deve ser pronunciado aberto: anelo, coleta, flagelo, servo, cetro, réu,

confesso, ileso, obeso, cervo, duelo, obsoleto, sesta(descanso), destro, prelo, grelha...

O "e" das seguintes palavras deve ser pronunciado fechado: acervo, efebo, almejo, adrede, defeso,
ginete, apedreja, alameda, escaravelho, interesse, boceja, amuleto, eu fecho, espelha, bofete, tu fe-

chas, vespa, festejo, caminhonete, ele fecha...

O'b" das seguintes palavras deve ser pronunciado aberto: canoro, fornos, coldre, forros, dolo, suor,

inodoro, tocos, probo, tropo...

O non das seguintes palavras deve ser pronunciado fechado: algoz, alcova, bodas, crosta, chope,
poça, desporto, teoç filantropo, torpe...

Pronuncia-se o "x" como "2" nas segu¡ntes palavras: exagero, exaspera4 exaurir, exógeno, exalaç

executar, exegese, exuberante, exame, inexorável, exilaç exótico, exangue, exequível, exímio, exu-

mar...

Pronuncia-se o "x" como t" nas seguintes palavras: auxílio, máximo, sintaxe, trouxe. Pronuncia-se

o "x" como "ks" nas seguintes palavras: anexo, fluxo, ortodoxo, axila, índex, prolixo, complexo, léxico,

paradoxo, convexo, nexo, sexagenário, fixo, ônix, praxe...

Muda-se o timbre da vogaltônica - de fechado para aberto - na pluralização das seguintes palavras:

apostos, destroços, jogos, ovos, reforços, caroços, esforços, miolos, poços, rogos, chocos, fogos, mor-
nos, porcos, tijolos, corcovos, fornos, mortos, portos, tortos, cornos, fossos, novos, postos, trocos,

coros, grossos, olhos, povos, troços, despojos, impostos, ossos, rebordos, socorros... (metafonia)

Observação: Algumas palavras já aceitam mais de uma pronúncia em função do uso corrente.

CnNFllEl:nA
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acróbata ou acrobata- dupk pronúncia aceiø

aeródromo - proparoxítona aerólito - pro-

paroxítona

âlacre - proparoxítona

AJúcer - paroxítona

algarlia- paroxítona

álibi - proparoxítona

lmago - proparoxítonø

ãmbar - paroxítona

ambrósia ou ambrosrr-- dupk pronúnci¿ aceiø

anâtema - p r o p aro x í t o n a

Andronico (nome próprio) - paroxítona

a¡ld¡ido ou anidrido - dupla pronúncia aceiø

a:ntík ase - p r o p a r o x í to n a

aíete - proparoxítona

arquétipo - prop arox íto n a

aust€ro - paroxítona

üfióctone - ? rcp aroxíto na

avato - paroxírona

azálama - p rop a r o x í to n a

azâlea- pøroxítona

aziago - paroxítona

Bálcãs ou Balcás - dapla pronúncia aceita

barbârie - paroxítona

batwo - pøroxítonø

bâvato - proparoxítona

blmano - proparoxítona

boêmia - paroxítona (O Vocabalário Orto-

grdfco dz Língua Portuguesa registra tamb¿m

aforma boemia - paroxítona)

b6liúo - proparoxítona

bÅnane - proparoxhona

cânon - paroxítona

cat 
^ctel 

es - p a r o x í to n a

ca¡tomancia - p arox ítona

cateter - oxítonø

châvena - p r op ør o x í to n a

€rclope - paroxítona

Cister - oxítona

cível - pøroxítona

Cle6p*ra - p roparoxíto na

cllmax- paroxítona

cômputo (s.) - proparoxítona

condor - oxítonø

cotilédone - p rolt aroxí to n ø

crisântemo ou ctisantemo - duph pronún-

cia aceita

decano -paroxírona

dispar - paroxítona

edito (lei, decreto) -paroxítona
édito (ordem judicial) - proparoxítona

égide - proparoxítona

elêtrodo - proparoxítona (O Aurélio registra

também aforma elenodo - paroxítona)

êmbolo - proparoxítonø

eplteto (s.) - proparoxítona

estr îtégiá. - P a ro x í t o n a

etíope - proparoxítona

fagócito - p rop aroxí to na

filantropo -paroxítona
frlatelia- paroxítona

flébil - paroxítona

fluido G.) - 1tøroxítona
fórceps - paroxítona

fortuito - paroxítona

geodesia ou geodesia - duplz pronúncia

aceita

Gibtaltar - oxítona

gtâcil- paroxítona

gralll.ito - paroxltonø

hangar - oxítona

hierôglifo - proparoxítona (O Auré lio regis-

tra também a þrma hierogliþ - paroxítona)

homília ou homilia- duplz pronúncia aceita

fIungÅa- paroxítona

ibeto - paroxitona

idólatra (s.) - proparoxítona

impio (cruel) - pøroxítona

ímpio (incrédulo) - paroxítona

lmprobo - proparoxítona

inaudito -paroxítona
lngreme - p rop aroxlto n a

ínterim - proparoxítona

leucócito - proparoxítona

Iêvedo (adj.) - proparoxítona

levedo (s.) - paroxítona

Lrúcifer - p rop aroxí to n a

maquinaria - p aroxítona

meteorito - paroxítona

misantropo - pøroxítona (O Vocabulário

Ortográfco da Língua Portuguesa registra

também aþrma misântropo - proparoxhona)

mister - oxítona

munlcip e - p r op a r o x í t o n a

messetet - oxítona

necrópsia - paroxítona - a pronúncia ne-

cropsia também é aceitø.

Niâgata - p ro p a r o x í t o n a

Nobel- oxítona

Normandia -pøroxítona
no¡",el- oxítona

oblus - oxítona

Oceânia ou Oceanit- dupkpronúncia aceita

6mega - proparoxltona (O Vocabulário Or-

ngnifco da Língua Portugaesa registîa tam-

bém aforma omega - paroxítona)

6nix- paroxítona

ortoépia ou ortoepia - dupla pronúncia

aceita

páramo - proparoxítona

pegada- paroxítona

périplo - proparoxítona

petito - paroxítona

plêiaùe - p ro p a r o x í to n ø

ptimata - paroxítona

projétil ou projetil- dupk pronúncia aceita

protótipo - p rop aroxíto na

padico - paroxítona

quadrríunano - p roparoxítona

quiromancia - p aroxí to nø

tecém - oxítona

rccotde - paroxítona

rcfém- oxítona

rcfrega-- paroxltona

réptil ou reptil - døpla pronúncia aceita

ntbtica- paroxítona

tu.im - oxítonø

sinonímia - paroxítona

sóror ou soror - dupla pronúncia aceita

sótâo - paroxítona

slu¡til - oxítona

tâctiú - paroxítona

têxtil - paroxltona

trânsfaga, - p rop aroxíto n a

transido - paroxítona

tulipr - paroxítona (O VocabuLírio Ortogní-

fico da Língua Portugaesa registra também ø

forma uilipa - proparoxítona)

areter - oxltona

xérox - (paroxítona) ou xerox (oxítona) -
dupla pronúncia aceita

zãngáo - (paroxítona) ou zangão (oxítona) -
dupla pronúncia aceita

zéfrto - proparoxítona

Eo
ø

'õ
o

s
E
o
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A Língua Portuguesa possui dez classes de pa-

lavras: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pro-

nome, verbo, advérbio, interjeição, conjunção e

preposição.

Essas classes de palavras ficam, numa frase,

relacionadas entre si, umas modificando, outras

sendo modificadas e algumas servindo de elo en-

tre as palavras.

As palavras que modificam são normalmente

denominadas determinaÍttes, as que são modifi-

cadas, determinadøs; outras, por servirem ape-

nas como elementos de ligação, são chamadas de

conectivos.

O substantivo normalmente é determinødo,

isto é, geralmente aparece modificado por um

pronome, adjetivo, artigo ou numeral.

Os r¿ossos dois livros velhos estão na biblioteca.1--T--1--f--T-
art. pron. num. subst. adj.

O substantívo livro aparece modificado pelo

artigo, pelo pronome, pelo numeral e por um ad-

jetivo. Dizemos, então, que o substantivo é um

elemento determinado.

,44

MORFOLOGIA
Classes de palavras

|á o artigo os, o pronome ,rossos, o numeral

dois e o adjetivo velho aparecem referindo-se ao

substantivo livro. Sã.o chamados, pois, determì-

nøntes.

Nota: O sentido das setas indica a relação

entre determinante e determinado; elas vão do

determinante lll para o determìna¡toÍIl.

Pode o substantivo passar a ser determinante.

Aquele Darece ser o médico Baroni.

J1
subst. subst.

O substantivo médico está sendo modificado

por outro substantivo - Baroni. Assim, o substan-

tivo médíco aparece como determinado, e o subs-

tantivo Baroni como elemento determinante.

O substantivo pode ser simultaneamente de-

terminante e determinado.

O mundo inteiro admiraya o Diloto Senø

îJ, I
art. subst. subst.

O substantivo piloto está determinado pelo ar-

tigo o, este é, pois, determinante. Simultaneamen-

te, está sendo modificado pelo substantivo Sena é

que também o determina.



determinado por o

Piloto:

determinado por Seno

O advérbio aparece normalmente como deter-

minante, expressando circunstância relacionada

ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio.

Ionas saiu muito bem vestido.

J, 1 Jl J
verbo adv. adv. adj.

O advérbio bem estâmodificando o sentido do

adjetivo vestido, exprimindo uma circunstância

de modo.

O advérbio muito está modificando o sentido

do advérbio bem, exprimindo uma circunstância

de intensidade.

Não choveró ømanhã.

îJ1
adv. verbo adv.

Os advérbios não e amanhã modificam o sen-

tido do verbo chover, exprimindo, respectiva-

rnvlt nl¡¡ couTtNHo SARMINTo

mente, circunstância de negação e de tempo. São,

pois, determinøntes.lâ a lorma verbal choveró é

elemento determinødo.

Duas classes de palavras, por servirem de liga-

ção entre dois termos ou duas orações, são cha-

madas de conectivos.

São elas aspreposiçõ¿s e as conjunções.

Pedro e Maria estiveram em casa, mas eu nõo os vi.
conj. prep. conj.

,1,

ligam termos liga orações

Notø: Sao d.etermínantes do substantivo

ad.jetfuos, lacuções ød.jetívøs, pronomes,

locuções pronoffi¡nøls, ørtigos e numerais.

artigo preposição 1\ elementos

conjunção z de ligaçãoadjetivo

numeral
/ substantiva ou adjetiva

interjeição Iisolada na frase]
verbo
adjetivo
advérbio

pronome advérbio-=

normal mente determ ina ntes normalmente determinante

substantivo - verbo

(normalmente determinados)
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SUBSTANTIVO
o nomeia seres, coisas e ideias.

ADVÉRBIO
. modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio

e exprime circunstância.

NUMERAL
. indica quantidade de seres ou estabelece or-

dem.

INTERTEIç.4,O
. expressa sentimento, emoção súbita.

VERBO
. exprime açáo, movimento, fenômeno, estado.

Nos.sa, ele gosta de olhor tonto e. às escondìdos.T J- J J.' J

ARTIGO
r acofnpanha o substantivo, determinando-o,

generalizando-o ou indefi nindo-o.

coNluNçAo
. relaciona duas orações ou dois termos da mes-

ma oração.

ADJETIVO
. modifica o substantivo; exprime estado, quali-

dade, característica.

PREPOSTçÃO

. liga dois termos da mesma oração.

PRONOME
. acompanha ou substitui o substantivo.

o5
J

art.

dois belos machos de míco-leão!.t.t J .t

Substantivo é a palavra com que designamos

os seres em geral.

Deus, Marta, alma, fada, quørtzo, patriotismo,

bondøde, surdez, couro, Belo Horizonte, Pitøngui...

Uma característica elementar do substantivo é

admitir determinante.

CLASST F|CAÇÃO DOS SU BSTANTTVOS

Concretos
Designam os seres de existência independente

ou que nossa imaginaçäo aceita como tal, sejam

reais ou imaginários (pessoas, animais, vegetais,

minerais, lugares, coisas, gases e entidades).

homem, lúliø, onça, bicho, flor, ouro,

pratø, país, Iivro, oxigênio, Deus...
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loc. adietiva
prep. . subst.

Abstratos
Designam os seres de existência dependente,

isto é, que não existem em nosso mundo exterior.

Só existem dependendo dos seres concretos. São

sentimentos, ações, qualidades, estados, toma-
dos como seres.

- sentimentos: amor, ódio, raiva...

- açöes: produção, progresso, colheita, viagem,

brincadeirø...

- estados: vidø, morte, gaguez, medo, raiyø,

ânsia, nervosiø...

- qualidades: beleza, grandeza, imensidão, ho-

nestidade, feiura...

Comuns
São os que se aplicam a todos os seres de uma

espécie ou designam uma abstração.

pøís, cidade, yøidade, homem, briga, sombrinhø...

interi. Pron. locucão verbal
auxiliar + principal

adv. conj. locução adverbial

PreP' + 5uþ5¡'

subst.adj.um.n

ffi



Próprios
São os que se aplicam a determinado ser da espécie.

Brøsil, Paris, São Paulo, Pedro, Anete,

Mantiqueira, Palócio da Alvorada, Terex,

rua das Acócias, av. Pedro 11...

Coletivos
São os substantivos comuns que, no singular,

designam um conjunto de seres da mesma espé-

cie. Os coletivos podem ser:

- Especlficos: os que se aplicam a uma só es-

pécie de seres:

arv oredo, cørrilhão, cordilheira,

matilha, arquipélago.

- Indeterminados: os que se aplicam a diver-

sas espécies de seres:

manada (de bois, búfalos, elefantes)

bando (de aves, pessoas, marginais)

réstia (de ceboløs, de alhos)

FORMAÇÃO DOS SUBSTANTIVOS

Primitivos
São os substantivos que näo derivam de outros,

pelo contrário, possibilitam a formaçäo de novas

palawas.

pedra, ferro, planta, folha, dente.*

Derivados
São os substantivos que derivam de outras pa-

lawas, dado o acréscimo de prefixos e/ou sufixos.

p e drEIRA, fe r TEIRO, plant aÇ ÃO, folh øG E M, D E S -

le alD ADE, d e ntI STA, INfeli 2...

Simples
São aqueles que se formam a partir de um único

radical.

vento, raio, escola, mangø, ógrro.,

Compostos
São aqueles que se formam a partir da justaposi-

çäo ou da aglutinação de dois ou mais radicais.

navio -escola, couve-flor, planalto, manga-espada,

aguardente (ógua + ardente)...

FUVII N¡T¡ COUTINHO SARMENTO

FLEXÕES DOS SUBSTANTIVOS

O substantivo varia em gênero, número e grau.

Flexão de gênero

Gêneros: masculino e feminino. Alguns pos-

suem uma única forma para os dois gêneros. São

LINIFORMES e subdividem-se em três tipos:

. Comuns-de-dois-gêneros

São designados de pessoas e apresentam uma só

forma para masculino e feminino. Distingue-se

o gênero pela anteposição ou posposição de um

determinante.

opianista/ apianistø

ogerente/agerente

um teleþnista / uma teleþnista

aquele cliente / aquelø cliente

estudante aplicado / estudante øplicada

o líder / alíder

. Epicenos

Säo alguns nomes de animais ou plantas que

apresentam a distinção de sexo com o emprego

dos adjetivos macho e fêmea.

cobra macho / cobrafëmea

jacaré macho / jacaréfëmea

onça macho / onçafêmea

pulga macho / pulgafêmea

. Sobrecomuns

Não apresentam marca para diferenciar o gêne-

ro. A distinção é feita somente dentro do con-

texto.

ø criança, a vítima, a testemunha, o cônjuge,

o carrasco, o indivíduo, a pessoa etc.

O cônjuge Maria Benedita requereu a pensão

alimentícia para o filho.

Elafoi o meu canasco durønte quarentø anos.
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; PORTUCUgS DESCOMPLICADO

São biformes os substantivos que possuem uma

forma específica para o masculino e outra para o

feminino (geralmente marcada pela desinência a).

professor - professora

prefeito - prefeita

presidente - presidenta (a presidente)

aluno - alunø

ministro - ministrø

hóspede - hóspeda

a) Alguns deles são heteroformes (apresentam

radicais diferentes para masculino e feminino).

pai - mae

homem - mulher

genro - nora

boi - vaca

frei - sóror

zângão ou zøngão - abelha

b) Outros têm feminino derivado de radical do

masculino, pela substituição ou acréscimo de

terminações muito variadas.

capiau - capioa

ator - øtriz
judeu - judia
ateu - ateia

frøde - freirø
perdigao - perdiz

réu - ré

møestro - maestrinø

embaíxødor - embøixadorø, embaixatriz

marajá - maran[ marâni

SUBSTANTIVOS QUE OFERECEM

DÚVIDAS QUANTo Ao GÊNERo

Há dificuldade na identificação do gênero de

algumas palavras, por não haver, necessariamen-

te, relação entre gênero gramatical e sexo.

:48
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A gramática registra, como correta, a forma fi-
xada pelo uso culto.

Nem o uso culto da língua fixou o gênero de

alguns substantivos. São aceitas, portanto, as

duas formas (gênero flutuante):
o diabete ou (o diabetes) / a diabete

o personagem / a personagem

o laringe / alaringe
o usucapião / a usucapião

ocólera/acólera
o agravante / a øgravante

o xerox - xérox / a xerox - xérox
o atenuante / a atenuante

oomelete/aomelete

o cataplasma / a cataplasma

o significado

o cura (o póroco) - a cura (restøbelecimento)
o cisma (sepøração, dissidëncia) - a cisma (des-

confiança)
o caixa (o funcionório) - a caixa (móquina

registradorø)

a alface

a aluvião
a senti nela

a apendicite
a bacanal

a cal

a comichão
a derme

a gênese

a libido
a omoplata

a musse

a vernissagem

a panturrilha

o apêndice

o champanha

o clã

o derma

o cataclismo

odó
o eclipse

o eczema

o formicida
o guaraná

o herpes

o telefonema

o trema

o tracoma

trbrõäBïsiFHmrmxwwirç
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o cabeça (o chefe) - a cabeça (parte do cor-

po, pessoa inteligente)
o capital (os bens) - a capital (cidade prin-

cipal)
o moral (o ânimo) - a moral (as costumes)

o guia (o cicerone) - a guia (o documento,

meio-fio)
o crisma (o óleo santo) - a crisma (cerimô-

nia religiosa)

o tormento (a tortura) - a tormenta (tem-

Poral)
o grama (medida de massa) - a grama

(caPim)

o polícia (o policial) - a polícia (a corpora-

çao policial)
o rádio (o aparelho) - a rádio (estação,

emissora)

As SIGLAS usadas como nome próprio têm
o gênero do substantivo inicial:
MEC = Ministério da Educação e Cultura

O MEC não conseguiu resolver o

problema da greve dos proþssores.

Outros exemplos: o Cespe, a Cea.sa, a Cemig..

Flexão de número
Os substantivos ora se encontram no SINGU-

LAR, ora se flexionam no PLURAL. A explicação

da palavra'NÚMERO" se fundamenta na própria

concepção numérica ou de quantidade dos seres.

Assim, temos que DOIS ANOS representa forma

pluralizada de UM ANO.

REGRAS DE PLURALIZAçAO
DOS SUBSTANTIVOS

. Regra geral: pluralizam-se os substantivos com

o simples acréscimo da desinência "s" ao singu-

lar, caso terminem por vogal ou ditongo.

menino(s), parede(s), vida(s), praia(s),

boneca(s), chapéu(s) ...

rLÁvra Rrr¡ coulNHo sARMËNTo

Casos particulares:
. Acrescenta-se "es" ao singular dos substantivos ter-

minados em "R' ov"Z" para pluralizáJos.

corEs, florÛs, amorE5 barEs, pøz&s, nozEs...

. Pluralizam-se os substantivos terminados em

'Af','EL','OL', "Ufl trocando-se o "IJ'final por

"IS,:

B anan al(i s), p ap el( i s), anzol(i s)...

São exceçoes os plurais de:

mal / males

Cônsul / Cônsules

real / réis (moeda) ou reøis

a
. Caso os substantivos terminem em "IL', sua plu-

ralizaçáo ocorrerá de duas maneiras:

- sendo eles OXÍTONOS, troca-se o "L' final

por s.
funiS, fuzí\, øniS...

- sendo eles PAROXÍTONOS, troca-se o "IIj'
final por "EIS'I

fóssäk, réptEk (ou reptis), projétEk (ou projeti)...

. Pluralizam-se os substantivos terminados em

"S" pelo acréscimo de "ES", caso sejam OXÍTO-
NOS ou MONOSSÍLABOS. Todavia, se forem

PAROXÍTONOS OU PROPAROXÍTONOS,

permanecerão invariáveis, flexionado-se apenas

o ARTIGO que os acompanha.

a) meses, reses, gases, obuse5 fregueses, paises,

p ortugueses, deuses...

b) o(s) pires, o(s) alferes, o(s) vírus, o(s) ônibus,

o(s) bônus...

. Caso os substantivos terminem em "M", troca-

-se a terminação por "NS".

bomboNS, refeNS, ólbuNS, nuveNS,lf¿NS, beNt
atuNS, hifeNs (ou hífene), poleNS (ou póIene)...
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i pon¡ucuÊs DEscoMpLtcADo

. Plural dos substantivos terminados em ÃO
Não existem regras fixas para o plural dos subs-

tantivos terminados em'Ã.O". Alguns apresen-

tam a forma pluralizada em 'f.OS", outros em

öES e, às vezes, em'ÃES". (p.lo4)

a) Plural em'f.OS"
PAROXÍTONOS: órgrão ( s), b ênção ( s), órfoo ( s),

s ótao (s), gólfio (s), acórdao ( s), cidadao s ( s)...

b) Plural em "ÕES"

limão - limões, botao - botões,

anño - anões, vulcão - vulcões,

espiao - espiões, aldeão - aldeões,

mamão - mamõe$ melão - melões,

caixão - caixões, foliao - foliões,

falcõo - falcões, zangão - zangões...

c) Plural em "ÃES"

pão - pães, cão - cães, capitøo - cøpitães,

charlatão - charlatães, escrivão - escrivães,

alemão - alemães, sacristão - sacristães,

tabelião - tabeliães, guardiao - guørdiães,

capelão - cøpelães...

obrøs- pr imas, guørdas -noturno s,

amores -p erfeito s, cachorro s- quent e s.

c) Se o substantivo for formado por
ADJETIVO + SUBSTANTIVO.

b o as-v indas, mós -línguøs, longas - metragen s...

d) Se o substantivo for formado por
NUMERAL + SUBSTANTIVO.

terçøs -feir øs, quarto s-zagueiro s...

. VT\RIA APENAS O PRIMEIRO ELEMENTO

a) Sendo o substantivo formado por
SUBSTANTIVO + PREPOSIÇAO

+ SUBSTANTIVO.
escolas de samba, pés de moleque,

flores de lis, paes de ló, mulas sem cabeça...

b) Se o substantivo composto formado por
DOIS substantivos, desempenhando o SE-

GUNDO papel de ADIETIVO.
nav io ( s) - escola, p eixe ( s) - esp ada,

p omb o ( s) - correio, m anga(s) - ro sa,

b anan a(s) -prata, s alório ( ) -família..,

. PLURAL DOS SUBSTANTIVOS

COMPOSTOS

Um substantivo é COMPOSTO quando se for-
ma pela justaposição ou aglutinaçäo de dois ou

mais radicais. O plural desses substantivos se faz

obedecendo-se às seguintes regras:

. VARIAM OS DOIS ELEMENTOS

a) Se o substantivo for formado por
SUBSTANTIVO + SUBSTANTIVO.

couves-flores, mestres- salas, abelhas -mestras.

b) Se substantivo for formado por
SUBSTANTIVO + ADJETIVO.
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. VARI,AAPENAS O SEGI.INDO ELEMENTO

a) Se o _substantivo for formado por palavras re-
petidas.

tico-ticos, reco-recos, quero-queros...

b) Se o substantivo for formado por
VERBO + SUBSTANTIVO.

b eij a-flores, guarda-roup as...

c) Se o substantivo for formado por
PALAVRA INVARIÁVEL +
PALAVRA VARIAVEL.

s empre -v iv as, av e- m ar i as, ab ai xo - as sinødo s...

d) Se os elementos dos substantivos NÃO forem
ligados por hífen, formando uma só palavra.

øgu ør dent e s, gir as s ó i s,

plønaltos, fidølgos...

artesão (artffice) - ørtesãos

artesão (adorno arquitetôtnico) - artesões.

@&g@o Alguns autores ødmìtem aflexão em ambos os

elementos, no caso de o segundo substantivo

especificar ou delimitar o primeiro.

lrfff,{r:rzCIr]



e) Se o substantivo for formado por
REDUÇÁ.O + SUBSTANTIVO.

grão - m estr e s, b el- p r azer e s..

. PERMANECEM INVARIÁVEIS

OS DOIS ELEMENTOS

a) Sendo o substantivo formado por

VERBO + ADVÉRBIO.

o O bota-fora, o(s) pisa-mansinho...

b) Sendo o substantivo formado por

VERBO + SUBSTANTIVO PLURAL.

o(s) trocø-tintas, o (s) søca-rolhas,

o (s) guar da- chav es, o ( s) s alv a-v idas,

o(s) porta-luvas...

FIEXÃO DE GRAU
O grau exprime as variações de tamanho dos

seres. Assim, a partir da forma normal dos subs-

tantivos, aparecem os graus AUMENTATIVO e

DIMINUTIVO.
mão - mãozinha - manzorrø

GRAU AUMENTATIVO

Observe a frase abaixo:

"... e o Lobo Mau abriu a BOCARRA

e comeu a vovozinha ..1'

A palavra'BOCARRd' está no grau aumen-

tativo, já que apresenta o tamanho exagerado do

substantivo 'BOCA:

O AUMENTATIVO dos substantivos se reali-

zacomo acréscimos de SUFIXOS à forma normal

dos substantivos primitivos.

Eis alguns SUFIXOS AUMENTATIVOS utili-
zados nesse processo:

ARRA = bocarr*, naviarra

AçA = barcaçø, barbaça, cøraçø

ALHA = muralha, fornalhø
AÇO = calhamaço

i

rúvt¡ nlu coulNHo SARMENTo i

Ão(ALHAo / zARRÃo / EIRÃo I zfuo) =

casarão, vozeirão, garrafão, vøgalhão

Ãzlo = copózio

ONA = vøcona, mulherona

ORRA = cøbeçorra, manzorra

UÇA = dentuçø

ARÉU = fogaréu, povaréu

GRAU DIMINUTIVO
Observe a frase abaixo:

'A reunião será na SALETA ao ladol'

Veja que o substantivo "SALETA' está flexio-
nado no DIMINUTIVO por representar o tama-
nho reduzido do substantivo "SALÄ'.

Alistam-se abaixo alguns SUFIXOS formado-
res desses diminutivos:

ACHO = riacho, penacho
EJO = lugarejo
EBRE = casebre

ECO = livreco, jornaleco
ETO / ET1.= poemeto, saleta
ICO = burrico
fCufO(n) (Erudito) = películø
lM= espadim,fløutim
INHO = caderninho, pastinha
ISCO = chuvisco
ITO(A) = mosquito, cabrito, senhorita
ZINHO = papelzinho, irmãzinha
OCA = engenhocø

Qltr=fazendola
OTE = velhote
UCHO = papelucho

ULA (O) = radícula, glóbulo
ÚNCUTO(A) (Erudito) = homúnculo

EMPREGOS SEMÂNTICOS DO
DIMINUTIVO E DO AUMENTATIVO

. Diminutivo afetivoz filhinho, amorzinho, mø-
mõezinha...

. Diminutivo pejorativo: gentinha, mulherzinha,
jornaleco, velhote...

. Aumentativo pejorativo: porcalhão, narigão,

medicastro, atrev idaço...
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ADIFITNOS

PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

Adjetivo é a palavra que se junta ao substanti-

vo para precisar-lhe o significado.

qualidade (defeito ou virtude)

modo de ser

aspecto ou característica

estado

. Qualidade: cantigas bonitas, palavra gentil
(virtudes). Estátua defeituosa, pessoa chatø
(defeitos).

. Modo de ser: estrada pedregosa, flra øsføltøda.

. Aspecto, aparência, tipo: faixa amarelo-larøn-
ja, cé;u trønsparente.

. Estado: natureza morta, pessoâ triste, catne

frescø.

l) Adjetivos suhstantívados: muitos adjetivos

são usados com valor de substantivos, facil-
mente subentendidos.

Os antepassados (os homens antepassadas)

Os justos (os homens justos)

O circular (o ônibus circular)

2) Substantivos adjetìvados: trata-se de subs-

tantivos usados com valor de adjetivos.

Vapor cipza = vapor de cor idêntica à da cinza
+

(resíduos de combustão)

Comício monstro = comício monumentaL grandioso
J

(ser disþrme)

Blusas rosa = blusas de cor idêntica à da rosq.
.t

(designação de flor)

LOCUÇÃO ADIETIVA

É a expressão (formada de preposição + subs-
tantivo) que se refere ao outro substantivo atri-
buindo-lhe as mesmas características que o adje-

tivo atribui.

o cor de chumbo (aspecto, aparência) = plúmbeo

. criatura sem mácula = imaculada, intemerata

r p€ssoâ sem vergonha (qualidade) = ¿.ruu.tto-
nhada

. carâter de ferro = ferrenho

. estátua de mármore (tipo) = marmórea

. caminho de ferro = férreo

. hábitos contra a moral = imorais

Nota: Nem toda locução ødjetiva pode
ser reduzida a um adjetivo,

CLASST FICAÇÃO DOS ADJ ETIVOS

Quanto à formação, os adjetivos classificam-se

em:

Primitivos
Aqueles que não derivam de outras palavras.

Pelo contrário, a partir deles são formados os de-
rivados.

útil, forte, bom, triste, fraco, mau ...

Derivados
Aqueles que derivam de substantivos ou ver-

bos, apresentando sempre um preflxo e/ou sufixo.
teimoso, desleø\, mulherengo,

p ontual, cab eludo, respeitado...

Simples
Aqueles que apresentam um único radical.

português, es curo, castønho...

Compostos
Aqueles que se formam a partir da união de

DOIS ou MAIS radicais.

luso -brøsileiro, v erde - claro, castanho - es curo...

Serve para

indicar
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Adjetivos Pátrios
Também denominados gentílicos, os adjetivos

pátrios designam a NATURALIDADE ou NA-

CIONALIDADE DOS SERES.

Amazonas = amazonense

Brasília = brasiliense

Mato Grosso = mato-grossense

Rio de laneiro (cøpitøl) = carioca

Rio de løneiro (estado) = fluminense

D iv inóp oli s = div inop olitan o

S. Ioõo Del Rei = sa.njoanense

FLEXÕES DOS ADJETIVOS

FLEXIONAR uma palavra é "variá-ldl "trans-

formála. Os ADJETIVOS se flexionam ou variam

em GÊNBRO, NÚMERO e GRAU, sempre de acor-

do com o SUBSTANTIVO caracteizado por eles.

Flexão de gênero

Quanto ao GÊNERO, os adjetivos se classifi-

cam em:

. Biformes: adjetivos que aPresentam duas for-

mas distintas, uma para designar o masculino e

outra para o feminino.

passeio BOM / viagem BOA

aluno PREPARADO / alunøPNEPARADA

rapazIUDEU / moçøIUDIA

corpo FRACO / mente FRACA

. Uniformes: adjetivos que apresentam uma úni-

ca forma tanto para o masculino quanto para o

feminino.

simples, capaz, saliente, útil, feroz, iguø\, forte,
elegante, gentil, anterior, cortês, cruel ..'

FUVI¡ RITI COUTINHO SARMENTO

Flexão de número
O PLURALdos adjetivos SIMPLES sefazdames-

ma forma com que se pluralizam os substantivos.

Os adjetivos compostos são constituídos de

dois ou mais radicais. Sua pluralizaçäo segue as

seguintes regras:

. Varia apenas o Úrtn¿o ELEMENTO se o ad-

jetivo composto é formado por ADIETIVO +

ADIETTVO.

c ab elo s ca st ønho - e s cur o s, Ien ço s v erd e - clar o s,

p o ema s herói - cô mi co s, folh øs v er de - es cur a s...

. O adjetivo surdo-mudo flexiona seus dois ele-

mentos.

Meninas surdas-mudas.

. Sendo o adjetivo composto por uma PALAVRA
INVARLÁVEL (1'elêmentõ) e o segundo VÁ-
RIAVEL, apenas este será pluralizado.

mal-educados, semi-selvøgens, recém-formados.'.

. Caso o adjetivo composto seja formado Por um
ADJETIVO + SUBSTANTIVO, os dois ele-

mentos permanecerão INVARLÂVEIS.

lençóis verde-oliva, tapetes øzul-turquesø,
cømi s as amarelo - ouro...

. Permanecerão também INVAI{L{VEIS as locu-

ções formadas de COR + DE + SUBSTANTIVO.

vestido s cor- de-rosa, calçøs cor- de-café'..

. Permanecerão também INVARIÁVEIS os compos-

tos azul-marinhq azul-celeste e azul-ferrete.

Flexão de grau
. Graucomparativo de INFERIORIDADE (me-

nos do que).

Pesquisas revelam que os homens são

MENOSfortes QUE as mulheres.

. Grau comparativo de IGUALDADE (igual a'

como, tanto quanto, tão quanto).
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Nós somos TÃO portugueses

QUANTO os próprios lusitanos

. Grau comparativo de SUPERIORIDADE (mais
do que).

Amigos sinceros sao MAIS necessários
(Do) eUE o dinheiro.

. Grau SUPERTATIVO

ABSOLUTO SINTÉTICO (associação de prefi-
xo ou sufixo)

A torre é øhíSSIMA.
Capitu, você está lindiSSIMA.
Nosso apørtømento é OTIMO.

ABSOLUTO ANALÍTICO (associação a advérbio)
Ele é MUITO HUMILDE.

P UWfO GR¿NDE aresponsabilidade
de um governante.

Isso é EXCESSIVAMENTE UALIOSO, rapø2.

. GRAU SUPERLATIVO RELATIVO

DE INFERIORIDADE (o menos)
Diríømos que ele é O MENOS preparado

dafømíliø.

DE SUPERIORIDADE (o mais)
Seriø a Terra O MAIS belo dos planetas?

São palavras invariáveis em gênero e número,
que modifrcam o sentido dos adjetivos, dos ver-
bos, de outros advérbios e, ocasionalmente, até de
frases inteiras, indicando uma circunstância.

. de afirmação: sim, certamente, realmente...

. de negação: não, nunca, jamais...

. de dúvida: talvez, caso, porventura, oxalá,
quiçá...

. de intensidade: bastante, bem, mais, pouco,
muito, extremamente, meio...

. de lugar: aí, ali, aqui, adiante, atrás, lá...

. de modo: assim, bem, depressa, devagar...
de tempo: agora, ainda, cedo, depois, tarde,
cedo...

LOCUCÃO ADVERBIAL

Expressão que equivale a um advérbio.
As locuções adverbiais, no entanto, são variá-

veis

Tudo correu às mil maravilhøs.
(maravilhosamente)

ffiffif,#ddffiffi
i . g* uma sequência de advérbios terminados
j .- mente, o sufixo pode aparecer apenas no
I último elemento, ficando subentendido nos
I demais termos.
i
I

i EIa agiu calma e gentilmente.
L .."-

. Quando se comparam duas- qualidades clre
um mesmo ser, emprega-se a forma ANALI-
T/CA (mais.grande,'maÏs bom, mais pequeno,
mals rurm...).

. Se a mesma qualidade se referir a seres
diferentes, empregâ-se a forma SINTETICA
(maior, melhor, mènor, pior...).

O professor é mais GRAND,E que GORDO.

Aquela sala é MAIOR que esta.

Ele é MENOR que o irmão.

Ele é mais PEQU¿NO que MAGRO.

Ã¡V?r'EIf¡F

à distância, de longe, de perto, em cima,
em volta, ao lado, à esquerda, à direita etc.

às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de
repente, de vez em quando, em breve, a
qualquer momento, hoje em dia etc.

às pressas, às claras, à vontade, à toa, às

escondidas, aos poucos, frente a frente,
lado a lado, a pé, de ônibus, dessa ma-
nei ra etc.

em excesso, por completo, de todo etc.

quem sabe, se possível etc.

sem dúvida, com certeza, de fato, por certo
etc.

de jeito nenhum, de modo algum etc.

DE LUGAR

DE TEMPO

DE MODO

DE INTENSIDADE

os orivlot

DE AFIRMAçÃO

Ds NEcAçÃo
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ADI ETIVOS ADVERBIALIZADOS

O adjetivo, quando determinante do verbo, tem

nafJreza e valor de advérbio, portanto, de adjunto

adverbial. Passa a ser invariável como o advérbio e

é classificado conforme a circunstância que acres-

centa ao elemento a que se refere.

Falem baixo.

Comprei cøro os lotes.

Pensei melhor e resolvi følar claro.

. Os advérbios variam em grau exatamente

como um adjetivo. (P.53-54)

riÁvl¡ n¡r¡ counNH0 SARMENTo

Exemplos de expressões adverbiais:

Meio -) Víoieide ovião.

lnstrumento -) Escreve ø máquinø.

Assunto -) Falomos sobre economid.

Condição -) Não irei sem você.

Co¡panhia + A crionça só soi com a
moe.

Concessão -+ Embora triste, sorria.

Causa -> Adoeceu de frio.

Finalidade -) Trabalha peld fømíliø.

Termos invariáveis que servem de ligação en-

tre palavras de uma mesma oração, frcando a pri-

meira (antecedente) modificada ou completada

pela segunda (consequente).

Nao voltei para casa.

Chorava de dor.

Concordo com você.

PREPOSTÇÕ¡S ¡SSenClAlS
ø, ente, após, até, com, contrø, de, desde, em, entre,

para, peti Perante, por, sem, sob, sobre, tras.

LOCUÇÕES PREPOSITIVAS

São expressöes que terminam semPre em uma

preposição essencial.

Abaixo de, acerca de, acima de, devido a,

a despeito de, adiante de, defronte de, embøixo de,

em frente de, graças a, junto de, perto de,

por entre, por trós de, quønto a etc.

PREPOSTÇÕrS nCl OENTAI S

São palavras de outras classes que podem

exercer função de preposiçäo.

afora, conforme (= de acordo com), consoante,

durante, exceto, salvo, segundo, senão, mediante,

que, visto (= devido ø, por cøusa de) ttr. 
,,

O lugar do adjunto adverbial

é depois do verbo ou do complemento do ver-

bo. Se ele vier deslocado, seró, em geral, sepa-

rødo por vírgula.

Abaíxo de Deus, foi ele quem me salvou.

PALAVRAS DENOTATIVAS

Säo palavras que se assemelham a um advér-

bio, mas não podem ser consideradas como tal,

pois não modificam o verbo, o adjetivo ou o ad-

vérbio e sim uma frase inteira ou outras palavras

como pronomes ou substantivos.

Ele não føIa, øI,enas murmurø palavras. -+ exclusão

Então ele disse toda a verdade. -+ situøção

Até comprei uma roupa nova. -> ìnclusão

Eu sei ló o que ele disse. -) realce

Não só os advérbios mas tam- ì
tl

i bém expressões e locuções adverbais determi- |
l

", 
nam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, j\.--------- --------.'

ffiff.t{lïrß

EBçEN

EEWN



PORTUCU ÊS DESCON/ PLICADO

Vestimo-nos conforme a situação e o momento.

Os heróis tiverøm como prêmio øquela vida.

Mediante meios escusos, ele conseguiu a vagø.

A moça dormiu durønte a viøgem.

As preposições essenciais regem pronomes

oblíquos tônicos. |á as preposições acidentais

regem as formas retas dos pronomes pessoais.

Falei sobre ti. / Todos, exceto eu, vieram.

"1¡ . ., i

Observa-se que a última palavra da locução

prepositiva é sempre uma preposição, enquan-

to a última palavra de uma iocução adverbi¿l

nunca é preposição.

a preposição liga dois termos, sendo invari-
ável, enquanto o pronome oblíquo substitui um
substantivo. )á o artigo antecede o substantivo,
determinando-o.

Não avi novamente. (pronome oblíquo)
Chegou a chorar. (preposiçao)

Conhecia a moça. (artigo)

cARcA SEMÂNT|CA DAS PREPOSTÇÕES

Isoladamente, as preposições são palavras va-
zias de sentido, embora algumas contenham uma
vaga noção de tempo e lugar. Nas frases, expri-
mem diversas relações:

. autoria - música de Cøetano

. lugar - cøir sobre o telhado, estør sob a mesa

. tempo - nascer a 08 de ianeiro, viøiar em uma
hora, viajei durante as'férias

o modo ou conformidade - chegør aos gritos,
votar em branco

. causa - tremer de frio, preso por vadiøgem

. assunto - falar sobre política

. fim ou finalidade - vir em socorro, vir parø
ficar

. instrumento - escrever a lápis, ferir-se com a
facø

¡ companhia - sair com amigos

o meio - voltar a cayølo, viajar de ônibus

. matéria - ønel de prøta, pão com farinha
r poSS€ - carro de loøo

. oposição - Flamengo contra Atlético

. conteúdo - copo de (com) vinho

r preÇo - vender a (por) R6 300,00

. origem - descender de famíliø humilde

. especialidade - formou-se em Medicina

. destino ou direção - ir ø Romø, olhe parø

frente.

I

!

à toa

à tarde

à noite

apé

afim de

através de

devido ø

øo lado de

Quanto ao emprego, as preposições podem

ser usadas em:

. Combinação: preposição + outra palavra
sem perda fonética (aolaos).

. Contração: preposição + outra palavra com
perda fonética (na/àquela).

. não se deve contrair a preposição ao artigo
ou ao pronome reto antes de verbo se o ter-
mo seguinte for sujeito.

Está na hora de ele falar.

. a preposição após pode funcionar como ad-
vérbio (= atrás).

Terminadø ø festa, saíram logo øpós.

. Trás, atualmente, só se usa em locuções ad-
verbiais e prepositivas.

por trás, para trás, por trás de etc.

, li¡¡v;;i;ilil*{!i1Y$} ì

Quanto à diferença entre prono-. p.sout ì

oblíquo, preposição e artigo, deve-se observar que 
!
I
i

Itiiiltitt tk¡tl
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São termos invariáveis que servem para rela-

cionar duas orações ou dois termos coordenados

da mesma oração. As conjunções se dividem em

coordenativas ou subordinativas.

a) COORDENATIVAS: ligam orações que não

fazemparte de uma outra ou unem núcleos de

um mesmo termo da oração. Podem ser:

. Aditivas: e, nem, bem como, não só, mas tam-

bém, não øpenas, como øinda etc.

. Adversativa.si mø$ porém, todavia, contudo,

não obstante, no entønto, entretanto etc.

. Alternativasi ott, oLt.,.ou, quer...quer, ora...

ora, jó...jó, seja... seja etc.

. Conclusivas: assim, logo, portanto, entõo, por

isso, desse modo, por conseguinte, dessa for-
ma, pois (deslocado) etc.

. Explicativasi que, porque, pois (antes do ver'

bo), porquønto etc.

b) SUBORDINATMS: indicam a dependência

de um elemento a outro.

. Causais: hajø vistø, que, porque, pois, por-

quanto, visto que, uma vez que etc.

. Comparativøs: como, que nem, que (depois de

mais, menos, melhor, pior, maior) etc.

. Concessívøs: emborø, conquanto, øinda que,

mesmo que, em que pese, posto que etc.

. Condicionais: se, desde que, caso, contanto

que, a menos que, somente se etc.

. Conformatívøs: conforme, como, segundo, de

acordo com, consoante etc,

. Consecutivas: que (depois de tal, tanto, tão)

de modo que, de forma que, de sorte que etc.

, Finais: para que, afim de que etc.

. Proporcionais: à proporção que, à medida

que, quanto møis.,, møis, quønto menos.,. me-

nos etc.

:

rLÁvtR n¡rn coulNHo SARMENTo ì

. Temporais: quando, enquanto, øssim que, øté

que, mal,logo que, desde que etc.

.Integrantesi que, se, como etc.

VALOR CONTEXTUAL DAS CON-IUNÇÕES

"(...) e øssim, quando mais tarde me procure

/ Quem sabe a morte, Eu possa me dizer do

amor (que tive): / Que não seja imortal, posto

que é chamø / Mas que seja infnito enquanto

dure," Vinítiot de Moraes

Esse é um dos mais conhecidos e apreciados

poemas de Vinícius. Entretanto, nota-se uma ina-

dequaçåo gramatical na utilização da expressão

posto que com o valor semântico de causa. O

poeta espera que o amor não seja imortal, já que

é chama, o que revela uma contradição entre o va-

lor habitual do conector (concessivo) e seu valor

contextual.

A questáo é que "POSTO QUE" tem valor con-

cessivo, ou seja, indica oposição, tem o mesmo va-

lor de "apesar de que, embora, ainda que, mesmo

que'] e não de "porque, já que, visto que". Então, o

verso deveria ter sido construído assim: "Que não

seja imortal, já que é chama", ou "porque é chamd'

ou ainda "visto que é chama'i

Muitas são as expressões e as palavras que cau-

sam dúvidas ou apresentam problemas semânti-

cos ao concursando. Vejamos algumas delas:

A conjunção "COMO" pode ter três valores se-

mânticos: causa, comparação e conformidade.

. Na frase "Como estava chovendo, näo saí de

casal', ela indica causa, pois poderia ser subs-

tituída por "já que'i

As conjunções integrantes não

semântica e introduzem sempre uma

substantiva.
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. Em "Faço o trabalho como o regulamento

prescreve.", indica conformidade, pois pode-

ria ser substituída por'tonformd'.

. Em "Ele age como o paill indica comparação,

pois poderia ser substituída por "igual dl

A conjunção "SE", além de ser condicional,

pode ser causal ou iniciar oração subordinada

substantiva com função de sujeito ou de objeto

direto, sendo denominada, nesse último caso, de

conjunção integrante.

. Na frase "Se você estudar, conseguirá seu in-
tentol', ela indica condição, pois equivale a

'taso".

. Em "Se você sabia que era proibido entrar lá,

por que não me avisou?", indica causa, pois

poderia ser substituída por "já que".

. Em "Não sei se ficarei aqui muito tempoll
há uma conjunção integrante, pois "se fica-

rei aqui muito tempo" funciona como objeto

direto do verbo "saber".

São palawas invariáveis que, sozinhas, equiva-

lem a uma frase, geralmente exprimindo sentimen-

tos ou emoções súbitas.

Ah!, Oi!, Alô!, Tomara!, Puxa!, Psiu!, Caramba!,

Arre!, Ó!, UpaL

LOCUçÕES TNTERJETTVAS

Conjunto de palavras que atua como uma

interjeição.

Meu Deus!, O de casa!, Que pena!, Bom dio!,

Até logo!, Queira Deus!

i5t

Trata-se de termos que antepomos aos subs-

tantivos para determiná-los, indicando-lhes, ao

mesmo tempo, o gênero e o número.

Os artigos defrnidos (o, a, os, as) determi-
nam os substantivos de modo preciso, parti-
cular.

Vi o rapaz. (um røpaz referido, conhecido, de-

terminado)

Os artigos indeflnidos (um, uma, uns,

umas) determinam os substantivos de modo
vago, impreciso, geral.

Vi um rapaz. ( um rapaz nao referido, desco-

nhe ci do, in d et er minado )

Obícho
Vi ontem um bícho.

Naimundície do pátio

Catøndo comida entre os detritos.

Quando øchava alguma coisa,

Não examinava nem cheirava:

Engolia com v oracidade.

O bicho não era um cão.

Não era um gato.

Não era um rato.

O bicho, meu Deus, era umhomem!

Manuel Band¿ira

As palavras acima destacadas são artigos, por-

que estão antepostas aos substantivos determi-

nando-lhes o sentido precisa ou imprecisamente.

O artigo utn serve para dar uma ideia de um
ser desconhecido ou não especificado, ou seja,

um ser qualquer.

alfircrñ
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O artigo o serve para especificar, particulari-

zar o ser dando a ideia de que se trata de um ser

já conhecido, definido.

o pótio, os detritos + seres particulares, conhe-

cidos do autor.

rLÁvrn nrtn coulNHo SARMENTo

Säo palavras que substituem ou acompanham

um substantivo sempre em referência às três pes-

soas do discurso.

Compare o emprego dapalawabicho no poema:

. no primeiro verso: "Vi ontem um bichol'

(Um bicho qualquer, não identificado.)

. no último verso: "O bicho, meu Deus, era

um homem!"

(agora, o ser antes não identificado, já não é

um bicho qualquer, foi identificado pelo au-

tor.)

Umhomem = ser desconhecido
I

(nota-se o espanto do autor ao perceber trøtar-

-se de um homem)t " O bicho, meu Deus, era

um homem! (sentido genérico)

I
I
I
I
I
I
I
I
t

Todo polavra determinada

por um artígo torno-se um substontivo: um

sím, um não, o porquê, os íÍ, os oo, o dez, o

senão, o bom, o ondar, a bebida.

suBsrANTrvAÇÃo
Consiste em transformar uma palawa de outra

classe gramatical em substantivo, por meio de ante-

posição de um determinante.

O verde døsfolhas.

O andør dohomem.

O mal dahumanidade.

FUNCÃO DOS PRONOMES

Uns funcionam, na frase, substituindo o subs-
tantivo, outros só acompanham o substantivo, e

a maioria ora acompanha o substantivo ora o

substitui.

Pronomes substantivos
Quando desempenham a função de um substan-

tivo (nesse caso, substituem um substantivo, isto é,

comportam-se como se fossem substantivos).

EEt'NtrNES

@çreI

tudo, nada, algum,

nenhum, muito, certo,

pouco, mais, todo, vários,

qualquer...

que, quem, qual, quanto,

meu, teu, seu, n0ss0, v0ss0...

Refos; eu, tu, ele, nós,

vós, eles.

Oblíquos átonos.' me, te,

se, lhe, nos, vos, o, a...

Ohlíquos tônicos; mim,

ti, comigo, contigo, ele,

nós, conosco, convosco...

Reflexivos: me, te, se, si,

consigo...

De tratamento: você,

senhor, V Exa....

este, esse, aquele, o, tal,

mesmo, próprio, aquilo,

semelhante, isto, isso...

que, quem, quanto, onde,

o qual, cujo, como.

lndicam a posição

dos seres no

espaço, n0 tempo

e n0 contexto.

Relacionam-se a

um antecedente,

representando-o

na oração

seguinte.

lndicam o ser de

forma indefinida

0u expressam

quantidade

indefinida.

lniciam

interrogaçoes

diretas e indiretas.

lndicam posse,

lndicam

diretamente as

três pessoas do

discurso.

Relativos

lndeñnidos

lnterrogativos

Possessivos

Pessoals

Demonstrativos

*Ermr¡*tg**llmt

EBffi!

Nao hó ninguém em casa.
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. O pronome ninguém substitui um substantivo.

De todøs,Ievarei estø aqui.

. O pronome esta substitui o substantivo.

Pronomes adjetivos
Quando desempenham a função de um adjeti-

vo (nesse caso, acompanham um substantivo, ou
seja, comportam-se como se fossem adjetivos).

Este cørro é de seu pai?

. este: acompanha o substantivo carro, apontan-
do-o, indicando-o.

. seu: acompanha o substantivo pai, exprimindo
posse.

-'Acøbemos com isto!", - ela me disse.
E eu respondi-lhe assim: - "Pois acabemos!"
E fiz o que se faz em tais extremos:
Tomei do meu chapéu comfanfarrice.

Observe que, nos trechos, são pronomes substan-
tivos: isto, ela, me, eu, lhe, o.

Por outro lado, são pronomes adjetivos: tais, meu.

Substantivo - substitui o substantivo

Adjetivo - acompanha o substantivo

EMPREGO DE PRONOMES

Pronomes adjetivos e
pronomes substantivos - aplicação

ARRUFOS

"Não há no mundo quem amantes visse

Que se quisessem como nos queremos ...

Um dia, umø questiúncula tivemos

Por um simples capricho, uma tolice.

il**lu,*);:;;,',;;;:,',;;;'";;;;,;'"'*undo"
Arthur Azeuedo

As palavras grifadas, no texto, são pronomes,
porque estão substituindo ou acompanhando no-
mes (um substantivo).

Alguns deles:

QUEM = está substituindo urn nome, isto é, está

sendo usado em lugar de um substantivo.

Nao há no mundo pessoø que yisse amøn-
tes que se quisessem.

QUE = aparece em lugar de um substantivo;
substitui, na 3u oração, o substantivo amantes.
Esse pronome foi usado para evitar que o subs-

tantivo amantes aparecesse repetido, prejudi-
cando a construção frasal.

Nao há no mundo pessoa que visse

am antes / amantes se qui s essem...

SE = também estão se referindo ao substan-
tivo amantes, dando a ideia de reciprocidade.

(...) quisessem um amante ao outro amante (...)

Assim, lluem, que e se säo PRONOMES
SUBSTANTIVOS no texto.

MINHA = está acompanhando o substan-
livo mãe, denotando ideia de posse, isto é, a
mãe pertence ao eu-poético. Assim, minha é

um PRONOME ADJETIVO.

FLEXÃO DOS PRONOMES

Os pronomes são palavras que podem variar
para indicar gênero, número, pessoa e caso.

. Gênero (masculino e feminino)

Vßitei umø vila por cujas ruas øndei tranquilømente.
(fem.)

Conheci um lugarejo em cujos vales hó muitas flores.
(masc.)
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. Número (singular e plural)

Você deve anotar quaisquer recados para o diretor.
(plural)

Todos devem procurar meu talão agora,
(plural) (sing.)

. Pessoa (Iu,2",3u)

Eu aviso-te ømanhã sobre øquele moço,
(1u) (2') (3")

PRONOMES PESSOAIS

São os que designam as três pessoas do discurso.

Classificam-se como:

. do caso reto - funcionam como sujeito ou

predicativo.
. do caso oblíquo - funcionam como comple-

mento ou adjunto.

Oblíquos tônicos
Marcados com acento tônico; sempre precedi-

dos de preposiçäo.

mlm

ti
si, ele, ela

nós

vós

si, eles, elas

Basta a mim a tua palavra.

Reze por mim.

Có entre nós.

Ficou forø de si.

preposição com *

r¡-Ávrn ntte coulNHo SARMENTo

Nunca saia sem elø.

Tenho dó de ti.

Leve-o pøra eIø.

Confio em vós.

mim = comigo

ti = contigo

si = consigo

nós = conosco

vós = convosco

preposição *
(a, de, em, l,or,
pørø, sem etc.)

Møuro saiu comigo. Anafcará cottosco

Oblíquos átonos
Desprovidos de acento tônico; nunca precedi-

dos de preposição.

Basta-me a tua palavra. Quero-o amanhñ.

Não nos aborreça. Vejo-te no escritório.

Mando-lhe depois. Passe-me o saleiro.

pessoais são pronomes

substantivos,

2) A rigor somente os pronomes EU e TU são

considerados exch,tsivømente da caso reta,

por não se poderem reger de prEosiçao,

Eu quero agradecer-te o elogio.

Tu necessitas de rnim?

3) Os pronomes ele(s), elø(s), nós e vós po-

dem ser retos ou oblfquos, dependendo da

função que Øcercem nûfrase.

Lutou contra nós. (oblíquo)

Nós venceremos isso. (reto)

mim, comigo

ti, contigo

si, ele, ela, consigo

nós, conosco

vós, convosco

si, eles, elas

me

te

se, o, 0, Ihe

n0s

v0s

se, os, as, Ihes

eu

tu

ele, ela

n0s

vós

eles, elas

f
20

3a

l0

20

3a

ffi ffi
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O uso de ETJ e TIJ

Traga o livro para eu ler,

Encomendei algo para tu usares.

Em frases desse tipo, a preposição näo está re-
gendo os pronomes eu e tu. Na verdade, trata-
-se de duas orações, sendo a segunda reduzida de

infinitivo.

Traga o livro para que euleíø.
Encomendei ølgo para que uses,

Assim, os pronomes eu e tu funcionam como
sujeito de verbo no infinito, como ocorre nos

exemplos abaixo:

Ela pediu para eu e tu esperørmos aqui.

Comprei um perfume pøra tu usares.

Nao há nøda parø euler agora.

O uso de MIM e Tt

Traga o livro para mím.

Encomendei algo para tí.

Não havendo verbo no infinitivo e estando os

pronomes eu e tu regidos de qualquer preposição,

devem ser trocados pelas formas oblíquas corres-
pondentes (mim e ti).

Ela pediu para mim e para tí.
Comprei um perfume para ti.
Não há nada para mim agora.

coM ruós x coMosco
coM vÓsx covvosco

Usam-se com nós (em vez de conosco) e
com vós (em lugar de convosco), quando vierem
acompanhados de ambos, mesmos, outros, to-
dos, numeral ou outro determinante.

Deixaram o recado conosco.

Deixaram o recado com nós fiiesmos.

Estava com nós outros.

Isto se deu com vós ambos.
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Falo com vós quatro mais tarde.

Ela estó mal com nós todos.

Thmbém com aposto:

Com nós, brasíleìros, não hó tempo ruim.

Tämbém com oraçäo objetiva:

Isto aconteceria com nós, que somos precavidos.

Variações das formas O, AS, OS, AS
(Substituem termos sem preposição.)

Pu-la na mesa.
Fi-lo no esqitório.

O pronome pessoal o pode assumir as formas
lo,la, no, na (e plurais):

a) Lo(s), la(s): depois de forma verbal termi-
nada em t, s, z, sendo estas consoantes su-

primidas.

fn Vê-to é um suplício. (Ver + o)

{s 
+ 1o1r¡, tulr¡' Achømo-lo em casa. (Achamos + o)

l? Ioõo aindnnãofezanos;ii-lashoje.
L' desaparecem (Faz + o)

b) No(s), na(s): depois de forma verbal termi-
nada em ditongo nasal.

M
* no, na, nos, nas: Dão- no.

-,(til) põe-nø.
Tem-nos.

Acharum-nas.

c) Demais casos: o, a, os, as.

Vi-o. Entreguei-as. Deu-os.

Contração de pronomes oblíquos átonos

Entreguei-lho.

Os pronomes oblíquos me, te, lhe, nos, vos
(em função de objeto indireto) podem combinar-
-se com o, a, os, as (objeto direito), gerando as

formas mo, to, lho, no-lo, vo-lo.



Entreguei o dinheiro ø ele.b dinh"i'o = o: oD)( a ele = lhe: oI)

Entreguei-lho. (lhe + o)

Você paga a m¡m ø dívida? (me - oI) (a dívida - oD)

Você ma paga. (me + a)

Não deram o doce a ti? = Não to deram?

Ninguém me contou a estória. = Ninguém ma contou.

Combinações pronominais possíveis:

rLÁv¡¡ R¡r¡ counNHo SARMENTo

E hora de eles voltarem.

Chegou o momento de elas desfilarem.

A ocøsião de eu comemorar é agora.

Pronome integrante ao verbo

Arrependi-me do quefiz.

Ocorrem com verbos pronominais essenciais

que exprimem sentimento, mudança de estado, mo-

vimento etc.
me

nos

te

vos

lhe

o=
o=
O=
0=
o=

Pronome oblíquo com função de suje¡to

Deixou-mefalar.

Em frases desse tipo, o pronome oblíquo não

está funcionando como objeto do verbo anterior,

mas como sujeito do verbo no infinitivo que faz

parte de uma oração reduzida.

Deixou-mefølar. = Deixou que eufalasse.

Tal fenômeno acontece com verbos do tipo ver,

ouvir, sentir, fazer, mandar, deixar + infinitivo.

Vi-o entrar. Ouvi-øs chegar.

Fi-Ias dormir. Mandei-os sair.

Deixem-no brincør. Esperei-a voltar.

Tais verbos são denominados causativos ou

sensitivos.

Pronome reto antes de infinitivo

Está na hora de eu ir trabalhar.

E o momento de eles falarem.

Ocorrendo os pronomes eu e ele (ela, eles,

elas) + infinitivo, não haverá combinação com

preposição, pois os pronomes servem de sujeito

do verbo no infinitivo.

Os pronomes, junto a esses verbos, não têm

função sintática (são chamados de parte integran-

te do verbo).

Maria queixa-se de fortes dores.

Arrependi-me do quefiz.

Nao te atrevas a sair sem mim!

Pronome reflexivo ou recíproco

+

+

+

+

+

mo

no-lo

to

vo-lo
lho

me+
nos +

te+
vos +

lhe +

4-

a=
a-

(1-

a=

ma

no-la

ta

vo-la

lha

Queixar-se

Arrepender-se

Alegrar-se

Converter-se

Atrever-se

Orgulhar-se

Tornar-se

Referir-se

Suicidar-se

Ela se odeia.

J
Pronome
reflexivo

Elas se odeiam.

J
Pronome
recíproco

Pronomes Reflexivos

Säo os pronomes se, si, consigo, e também as

formas me, te, nos e vos, quando indicam que a

ação do verbo recai na própria pessoa que a pratica.

Ele fala de si.

Ela se odeiø.

Nós não nos ferimos no acidente.

As formos si e consigo são

sempre reflexivas, só padem ser usddas em

I
I
I
I
¡
I
I
¡

EM!
referêncio oo próprio sujeito.
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Ana, preciso falar com
você.

lvon, conversamos
muito sobre você

ontem.

Desejo falar com você.

Na reuniõo, fíqueiforo
de mim.

Ano, preciso falar
consigo.

lvan, conversomos
muito sobre si ontem.

Ðesejo folar consigo.

Na reunião, fíqueifora
de si.

ffiffiE!
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Pronomes recíprocos

São alguns pronomes reflexivos que, com va-
lor de um ao outro, referem-se a sujeito plural ou
composto (mais de uma pessoa).

Os lutødores se estudarøm, isto é,

estudaram um ao outro.

Paulo e Anø não se cumprimentam
(umø e outrø)

Nós nos abraçamos. (um øo outro)

EIa se odeiø.
(Ela pratica ø ação sobre si mesma: reflexivo)

Elas se odeiam.
(Cøda umø prøtica a mesma øção sobre a outra:

recíproco).

Pronomes pessoais de tratamento

Usados no tratamento cerimonioso ou comer-
cial.

a) Vossa: designa a pessoa a quem se fala (isto
é, a2").

Vossø Excelênciø sabe que sou seu amigo.
Vim até Vossa Senhoriø pedir-lhe um favor.

Embora a forma Vossa seja de 2" pessoa, exige
os verbos e os outros pronomes na terceira

pessoa.

b) Sua: designa a pessoa de quem se fala (isto

é, a 3" pessoa).

Sua Excelência, o Presidente, falará ao povo hoje.

Sua Santidade loão XXm morreu em que ano?

Convém conhecer as seguintes formas de tra-

tamento e as abreviaturas com que são indicadas

na escrita:

c) Abreviaturas das formas de tratamento
usadas no plural
. Abreviaturas com letras dobradas:

singular plural singular plural

V.M. W.MM. V.A. VV.AA.

S.M. SS.MM. S.S. SS.SS.

Príncipes, arquiduques,

duques

Cordeais

Altas autoridades do

Governo e das torços

Armodas

Reis, imperadores

Reitores das lJniversi-

dades

Sacerdotes em geral

tuncionários públicos

groduados, oficiais até

coronel, pessoas de

cerimônia, tratamento

comercial

Papas

Bispos

Vossa Alteza

Vossa Eminê,ncia

Vossa Excelêncio

Vossa Majestade

Vosso

Magnificêncta

Vossa

Reverendíssima

Vossa Senhoria

Vossa Santidade

Vossa Excelê,ncio

Reverendíssima

VA.

V. Ema.

V. Exa.

V. M.

V. Moga.

V. Revma.

V, SA,

us,

V. Exa.Revma
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Não se usa o tratamento Vossa Santidade no

plural em referência ao Papa (VV.SS.), porquanto

só existe um Papa vivo.

. Nas abreviaturas que terminam com aletra a,

acrescenta-se s:

singular

V. Exa.

S. Ema.

S. Exa.

V. Exa. Revma.

V. Ema.

do Quadro de Tratamento

1 - O tratømento dispensado ao Presidente
da República sempre por extenso:

Excelentíssimo Senhor Presidente da
República , Vossa

Excelência está convidado a participar do
1o Seminário de Geriatria.

2 - O tratamento dispensado pessoalmente ao

Iuiz de Direito é Meritíssimo luiz.

plural

V. Exas.

S. Emas.

S. Exas.

V. Exas.Revmas.

V Emas.

I

- oficiais até, o patente de coronel

- tenente-coronel

- major

- capitao

- aspirante a oficial

- diretor de repartiçao pública

- chefe de seçao

tÙS(E(rì 'È\o
8Ë
s8

EM!

Altas autoridades do Governo:

- Presidente da República

- embaixadores

- deputados federois e estaduais

- juízes

- senadores

- ministros

- governadores de Estado

- prefeitos

- secretórios de Estado

- vereadores

- cônsules

Altas autoridades das torças Armadas:

- ministro da Guerra

- marechal

- general

- contra-almirante

- almirante

- vice-almirante

- brigadeiro

- abade

- prior

- superior de convento

q€
{ËrùS

sË

S.srâ=
1.õ
äE
S.ñ

Reitor

- Desembargador

- Juiz
- Curador

- Promotor

- Senador

- Ministro
- Governador
- Deputodo
- Prefeito
- Embaixador

Chefe

Vereador

Cônsul

Diretor
Senhor

Magnífico

Excelentíssimo

Senhor

* 
As normas

do manual de

Redação da

Presidência nem

sempre c0nvergem

com as da NGB

Excelentíssimo

Senhor
(P45e)

- Desembargador

da Justiça
- Juízes de Direito

- Curador

- Promotor

- Senodores
- Ministros
- Governadores
- Deputados

Prefeitos

Embaixadores

- Chefes dos Casas

Civil e Militar
- Vereadores
- Cônsul

- D¡retores de

Autarquias

- Reìtores

cmtß
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Excelentíssimo Senhor

+ patente

Senhor + patente

Santíssimo Padre

Eminentíssimo Senhor

Reverendísstmo Senhor

- Sua Majestade Real

- Sua Majestade lmperial

- Sua A|teza Imperial

- Sua Alteza Real

- Sua Alteza Sereníssima

- Digníssimo Dom

- Senhor Doutor

- Senhor Comendador

- Senhor Professor

- Mintstro da Guerra

- Marechal

- General

- Contro-Almirante

- Almuante

-Vice-Almirante

- )ficiais até, Coronel

- Tenente-coronel

- Major

- Capitao

a

e Bispos

Papa

Cardeais

Reis

Imperadores

Príncipes

Dom

Doutor

Comendador

Professor

ffi
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"Seun, nalinguagem popular pode aparecer

em lugar do tratamento Senhor.

Seu garçom, traga a conta, porfavor.

(= Senhor garçom)

SeuGeraldo já chegou?

(= Senhor Geraldo)

PRONOM ES DEM ON STRATIVOS

Indicam a posição dos seres com relação às três

pessoas gramaticais, situando-as no tempo ou no

espaço.

este

esta

isto

próximo de quemfala

tempo - presente (atual)

esse

essa

isso

øføstado de quemfala

tempo
passødo determinado

pøssado indeterminødo

aquele

aquela

aquilo

(aþstado de quemføla e de quem oure

{ f distønte (remoto)
I tempo It Ipo ssado incerto

Este, esta, isto
São usados em referência:

o ao espaÇo (indicando tudo que está próximo

de quem fala).

Este lópis aqui é meu.

EntregoJhe isto como prova.

Esta minha blusa estó horrível.

. ao tempo presente (em que estamos vivendo).

Este ano está sendo o melhor de todos.

Nestø semana, yamos trabalhar mais.

. ao contexto (referindo-se ao último termo

expresso anteriormente).

isto

isso

aquilo

estI, est1s

essa, ess0s

aquela, aquelasaquele, aqueles

este, estes

esse, esses

f
20

30

ffi w
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Encontrei Carlos e Celso na reunião.

Este pretende mudør-se para Curitibø. (Celso)

Esse, essa, isso
Usados em referência:

¡ ao espaÇo (indica tudo que está afastado de

quem fala e próximo de quem ouve).

Essa sua blusaficou bem em você.

Esse objeto que você carrega é perigoso.

Que é isso øí, Møuro?

o ao tempo passado:

Um diø desses estive em Salvador.

Conversei com Magdø uma noite dessøs.

. ao que foi mencionado pela pessoa com

quem se fala:

Não sei o que você quer dizer com isso.

Pressinto muitø ironia nessa sua pergunta.

. àquilo de que desejamos distância:

Nao mefale mais nisso.

O povo jó não confa nesses políticos.

Não combino muito com esse indivíduo.

. ao que jâfoi mencionado antes por quem

fala:

Fingir estar doente? Isso eu nao faço.
"Tem que dar certo". Essas palavrøs são muito

ambiguas.

Aquele, aquela, aquilo
Usam-se em referência:

¡ ao espaÇo: indicando tudo que está afastado

de quem fala e de quem ouve:

Marciano, que é øquilo que estó no alto da

torre?

rLAVI¡ NITR COUTINHO SARMENTO

Aquelabolsø ali é minha.

Nossø/ Aquele menino quase foi øtropelado.

Você viu?

. ao tempo remoto (passado distante em que

não vivemos):

"Nøquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos..."

o ao tempo vago, impreciso ou incerto:

"Bons tempos aqueles!

Naquelø épocø eu contava apenøs com uns

quinze ou dezesseis anos.

Que aurora, que sol, que vida,

Que noites de melodia

Naquelø doce alegria

Naquele ingênuo folgør".

. a um total afastamento afetivo de quem não

gostamos:

Não conheço aquele indivíduo.

. ao texto referindo-se ao primeiro termo ex-

presso anteriormente:

Entre Inês e Mércia, prefro øquela à última.
(=l nês)

NOTAS SOBRE O EMPRSGO

DE PRONOMES DEMONSTRATIVOS

a) Emprego dos demonstrativos no contexto

em referência a dois termos (duas pessoas ou

duas coisas):

Este (e vøriøções) para o último termo.

Aquele (e variaçoes) para o primeiro termo.

(1o) (2o) (2o) (1o)

Entre o Amazonas e o Nilo, acho este mais caudaloso que aquele.

leste (zo) = Nilo / aquele (1o) = Amazonasl
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( 1o) (20)

Conversando com Melissø e Giovani, notei que
aquela estava tensa e este mais tranquilo.

( 10) (20)

b) Emprego dos demonstrativos no texto em re-
lação ao que se vai dizer e ao que já foi dito:

ESTE (e variações) para o que será exposto (será
dito ou escrito):

Repøre nestas palavras: "Um de vós hó de me trøir".

ESSE (e variações) para o que já foi exposto:

"O beijo, amigo, é a véspera do escarro". Essas
palavras amargas são do poeta Augusto dos Anjos.

Levo martelo, grømpos e aramz Esses objetos são
importantes aonde you.

c) o (os, A, AS), MESMO, PRÓPRIO, TAL, SE-
MELHANTE podem ser pronomes demons-
trativos:

. O (OS, A, AS) são demonstrativos quando
equivalem a aquele, aquela, aquilo:

Nem tudo o que dizes é verdade.(= aquilo)
Nao aprecio os que søo preguiçosos. (= aqueles)
Ondeficam as quemuito considero? (= lqyt¡ot¡

. MESMO, PRÓPRIO são demonstrativos quan-
do se equivalerem:

- Você é o Paulo? - O próprio. (= mesmo)
As janelasfecharam-se por si me*nas.(= próprias)
Eu próprio preparei os convites.(= mesmo)

Em øIguns casos, o mesmo equivale a lsso:

Se você gritar, tambémfarei o mesmo. (= isso)

Vou dizer certas verdades a ele; diga o tnes-

mo também'(=isso)

O pronome firesfito nño pode retomar palavras.

A língua é importante, pois a mesmn organiza
o pensamento. (errado)

Para corrigir afrase, bøsta suprimir aforma
Alíngua é importante, pois orga-

d) TAL, SEMELHANTE são demonstrativos quan-

do equivalerem a este, esse, aquele (e flexões).

TaI episódio já me aconteceu. (= esse)

Não disse semelhante asneira. (= essa)

Não creio em tal. (= nisso)

Contração dos

Pronomes demonstrativos
Os pronomes demonstrativos podem unir-se

às preposições a, em e de.

a+aquele=àquele

a+aquela=àquela

a+aquilo=àquilo
a+aqueles=àqueles

a+aquelas=àquelas

em+aquele=naquele

em+aquela=naquela

em+aqueles=naqueles

em+aquelas=naquelas

em+aquilo=naquilo
em+isso=nisso
em+isto=nisto

de

de+aquele=daquele

de+aquela=daquela

de+aqueles=daqueles

de+aquelas=daquelas

de+aquilo=daquilo
de+isso=disso
de+isto=disto

PRONOMES RELATIVOS

São assim chamados porque se referem a um

substantivo ou a um pronome substantivo men-

cionado anteriormente.

O nome (substantivo ou pronome substanti-

vo) a que ele se refere é chamado de antecedente.

a

em

EETæI
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que

quem

onde

como

0 qual,0s quats

cujo, cujas,

quanta, quantas

o qual, os quais,

cujo, cujos,

quant), quant1s

ffi NNtltitnEß

O livro que me emprestaste não foi o que te pedi.

A ele, devo tudo quønto sou.

Não conheço a moça com quemføIaste.

A rua onde moro está sendo asfultada.

O aluno cujo preparo elogiei foi promovido.

Trøziø guardø-chuya, sem o qual não saíø.

. Que, o quø\, quem, quanto e onde são

pronomes substantivos. Que, quem, quan-
to, onde podem ser, em alguns contextos,

trocados por o qual.

O menino de quemfalei estó aífora.
(= do qualfalei)

O edifício onde moro fica no centro.
(= no qual moro)

. Cujo funciona apenas como pronome ad-
jetivo e concorda com a coisa possuída em

gênero e número ( termo consequente ).

A região Sudeste, sobre cujas riquezøs nosso

professor discorreu, é a maß próspera do país.

. Os pronomes relativos substituem, na ora-

ção em que estão, seu antecedente.

Encontrei a sacola que høviø perdido. (En-

contrei a sacola. / Høvia perdido a sacola.)

Passei no local onde acontecera o acidente.
(Passei no locø\. / O acidente acontecera no
local)

rLÁvtn nlm couïtNHo sARMENTo i

Emprego dos
pronomes relat¡vos

. QUE - pode ter como antecedente pessoa, coisa

ou objeto.

Encontrei o menino que estava a minha procurø.

Cao que late muito, pouco morde.

A cadeirø que comprei quebrou-se.

Atualmente, obedecendo à regência, o relativo que

deve ser regido apenas de preposição monossilábica.

A rua em que moro é bastønte arborizada.

Comprei a revistø de que você tanto fala bem.

Esta é ø chave com que abri meu armário.

Aquela é a árvore por que brigømos tønto.

Em alguns casos, o antecedente do relativo que é

omitido.

Nao vejo que reclamar. (= Nao vejo nada que reclamar.)

Não teve [coßa] que dizer.

. QUEM - deve ter como antecedente pessoa.

Eramos nós quem te chamáyamos na rua.

Parecia ser você quem se aþgavø nø piscinø.

O relativo quem aparece regido também de pre-

posição monossilábica.

Este é o Papa a quem mais admiro.

Ninguém conhece a pessoa por quem te enamoraste.

Não gostei da pessoø a quem você alude tønto.

Em lugar de sem que (nem sempre bem aceito),

deve-se usaÍ sem o qual.

Esperømos pelo proþsor, sem o quøl não haveró øuln.

O relativo queln pode referir-se a um antece-

dente subentendido.

"Viverós enquanto houver quem pulse o mágico

instrumento.. ." (o lauo Bilac)

Quem cala consente.(= Aquele que cala, consente.)

EETæ!
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"Zombam. Nao hó quem dele se condoa!"

(Raimundo Coneia)

(Nao hó ninguém que dele se condoa!)

. QUANTO - pode sofrer flexöes: quantos,

quanta, quantas; seu antecedente deve ser um

pronome indefinido ou demonstrativo.

Esqueci-me de tudo quanto mefoi ensinado.

Tudo quanto ganhei num mês perdi num dia.

O relativo quanto pode ser empregado sem an-

tecedente. Tal emprego é comum em certos do-

cumentos jurídicos.

Saibam quantos lerem esta escritura...

(= Saibam todos quantos lerem esta escriturø.)

. CUJO E VARIAçOES - indicam posse, apare-

cem relacionando dois termos: possuidor e coi-

sa possuída.

O partido cuja pløtaþrmafor mais sólidø

vencerá as eleições.

O relativo cuja estâ ligando partido complatø-

formø. [plataforma (coisø possuída) do partido

(possuidor)l

Deve o relativo cujo concordar sempre com a

coisa possuída, ou seja, com o consequente.

A órvore cujas folhøs ømørelecem geralmente

morre.

Pode também o relativo cujo vir preposicionado.

Este é o vilarejo ptor cujos caminhos

nós já passømos.

Aluguei aquela casa em cujøs dependências

havia móveis.

O garoto a cuja inteligência todos se

referem viøjou.

Nã.o se deve usat art¡go com
o reløtìtto cujo (e varìações).

Está errado dizer:

Os carros cujos os deþitos são muitos estragou.

(cujos ileþttos)

A árvore cujas asfolhøs amarelecem geral-
mente morre. (cujas folhøs)

. ONDE - é usado em referência a lugar.

Conheci o povoado onde nasceu nosso supervisor.

Estarei num lugør onde nuncø desejara estar.

Também a exemplo dos outros relativos, pode vir
preposicionado, assumindo, às vezes, as formas aon-

de e donde:

Irei ao lugar aonde você foi ano passado.

Venho de uma região donde não desejaria vir.

Derrubaram a pinguela por onde passávamos

perigosømente.

O relativo onde pode ser usado sem anteceden-

te. (O antecedente está implícito no contexto da

frase.)

O carro enguiçou onde não haviø socorro.

(num lugør onde)

"Onde me espetam,fico."(M. de Assis)

Quero ir aonde estás. (øo lugar)

Venha por onde eu passar.

"Existe sim [afelicidade]: mas nós não a alcønçamos

Porque está sempre apenas onde a pomos

E nunca a pomos onde nós estamos."

(Vicente de Carualho)

EE@
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. O QUAL E VARIAçÕES: são usados em subs-

tituição aos outros relativos, exceto cujo, que

não admite equivalente.

E um passado de que (ou do qual) ninguém se

lembrø.

Fizeram-Ihe acusações de que (ou das quais se

defendeu com energiø.

Algumas vezes, seu uso é imprescindível para
clareza de um período.

Lá vai a moçø do carro que precisa de ógua.

O emprego do relativo que torna a frase ambí-
gua, pois fica a dúvida acerca de que ou de quem
precisa de água: a moça ou o carro?

Com o emprego do pronome o qual, fica desfei-
ta a ambiguidade.

Se a moça precisa de água, usa-se a qual.

Lá vai ø moça do carro a qual precisø de ógua.

Caso o carro necessite de água, coloca-se o
qual.

Ló vai a moça do cørro o quøl precisa de óguø.

Veja outro exemplo:

Conversei com o pøi da noiva que se acidentou.
(quem?)

Conversei com o pai da noiva a qual se øcidentou.
(noiva)

Conversei com o pai da noiva o qual se acidentou.
(poi)

rrÁvlt nlt¡ coulNHo SARMENTo

Falei com losé cujo sócio estava viajando.

O relativo cujo dissipa a dúvida: o sócio de

fosé está viajando.

No ultimo período apresentado, relativo o qual

pode aparecer precedido de preposição monossí-

laba, dissflaba ou qualquer outra.

Conversei com o mecânico contra o

qual você moveu o processo.

As mulheres perønte as quais os homens

se øjoelham são santas?

Este é o carro junto do quølficamos

conversando ontem.

A mangueira debaixo da qual nos

abrigømos tanto é esta.

Esta é a mangueira sob ø quøl no

abrigamos tantas vezes.

Estaéapessoasemaquøl

você nao consegue viver?

O relativo o qual é usado com pronomes indefi-

nidos, numerais, expressões partitivas e expres-

sões superlativas antepostos a ele.

Ganhei quøtro revistas, duas døs quais eu jó lera.

Percorri muitas cidades,

ølgumøs das quais muito limpas.

Comprei b østantes laranj as,

grønde parte das quais estragou-se.

Havia perto de mil pessoas,

metade døs quais era visitante.

Entrevistei duzentas pessoøs, a møis

radical das quøis não fumava.
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ponrucu Ês DEscoMPLrcADo

Ela tem um quê de mistério.
| - | substantivo

artigo indefinido
gostei do que ocorreu.- | 1_ pronome ralativo

l-prep.+pronome demonstrativo
=(daquilo)

Não

REFERXNCIACÃO CONTEXTUAL
DE PRONOMNS NETRTIVOS

Os pronomes relativos substituem (retomam)
um termo antecedente com o qual mantêm rela-
çoes de sentido.

As pessoas.a que,nos referimos estiverøm no
locø\. (que = pessoøs)

Países desenvolvidos e nações que buscam
a autonomiø econômicø têm os mesmos

direitos. (que = nøções)

lovens escolørizødos e criønças que nao
tiverøm acesso à educação formal íLisÞùtam vasas

no mercado de traballío. (que = crianças) "

O Brasil é 4m paí9 que investe pouco em
turßmo. (que = pais)

A criação do imposto cujø detetação ocorreu
ontem leyou anos. (cujø = imposto)

Duvidøva do quehavia ocorrido. (que = o)

uso DE PREPOSTÇÃO nNrES
DE PRONOMES RELATIVOS

Usa-se preposição antes do pronome relativo
sempre que o termo posposto aèle exigir (ver re-
gência).

A mulher a cuios direitos me refiro deve ser colo-' cada em liberdøde.

Os cidadãos de cujos planosfalóvamos merecem
respetto.

A Ðessoa contra auem lutavamos.' (errado/use: C'ontra a qual)

NOTA:
Em caso de preposições com mais de um¿

sílaba, useo qual (evariações).

. 
O pronomg 

^guem, 
qual+o s.eguido d,e VTD,

exige a preposição ø parà efeito de ajuste fonético.
Ne5se cáso, ele forma õbjeto direto prèposicionado.

A mulher que conheci é especial. (OD)

A mulher a quem conheci é especial. (OD Prep.)

_Nos exemplos acima, a preposição afoiexigida
pelo pronome quem. Não é caso de regência.

A mulher a quem me refiro é interessante. (OI)

No exemplo acima, a preposicão a é uma
qência do. vërbo, não do'prónom. quem. É
oe regencla.

PRONOMES INDEFINIDOS

São os que se aplicam à 3" pessoa gramatical,
quando considerada de um moïo vagõe indeter-
mrnaclo.

Principais pronomes indefi nidos:

exl-
caso

Pronom.es,gue e quem
monossrlabrcas.

A pessoa sobre quem falávamos esteve no locø\,- (errado/use: sobre qual)

prepo-

alguém

ninguém

tudo

0utrem

nada

cada

quem

men0s

mais

que

algumas

nenhumos

todas

0utras

muitas

tantas

quantas

p0ucas

várias

certas

alguns

nenhuns

todos

0utr0s

muitos

tantos

qu0ntos

p0uc0s

vários

cert0s

qua¡s

tais

fesbastan

qultsquer

alguma

nenhuma

toda

0utra

muita

t0nt0

quanta

p0uca

vária

certo

algum

nenhum

todo

0utr,

muito

tant0

quanto

p0uco

vório

certo

qualquer

bastante

quol

tal

ffi ffi
üETilÍNEß
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rocuçÃo PRONOMINAL INDEFINIDA
Grupo de palavras que equivale a pronomes

indefinidos. Em geral, é formada por mais de um
pronome.

rLÁvtn nrm courNHo SARMENTo

Bastante
. Anteposto ao substantivo: pronome adjetivo in-

definido.

Eles disseram hastøntes asneiras. (= muitas)

. Posposto ao substantivo: adjetivo.

Eles não foram homens bastantes. (= suf.cientes)

Bastantes adultos não são adultos bastantes.

[pron. adj. indefinido (=¡¡ui¡os): anteposto]

[adjetivo (= suficientes): posposto]

. Bastante pode ser advérbio se modificar o sen-

tido de um verbo ou de um adjetivo.

Você já falou bastante hoje.

(modificando verbo)

Ele estó bøstante molhado.
(modifcando adjetivo)

Todo
. Anteposto ao substantivoi pronome ødjetivo inde-

finido.

Todo homem morre. (= qualquer)

Estudo todo dia. (= todos os dias, sem exceção)

. Posposto ao substantivo adjetivo.

O homem todo morre. (= inteiro)
Estudo o dia todo. (= inteiro)

. Todo é usado como advérbio, signifrcando in-

teiramente, quando modifica o sentido de um

adjetivo.

O menino estava todo molhad.o. (=çs*t¡etømente)

Gramáticos, como Domingos

Paschoal Cegalla e Evønildo Bechara, acei-

tøm todo sendo advérbio flexionando-se em

gênero e numero. Entretanto, a norma não

recomenda aflexão.

Elas estavam todas sujas.

Os meninos estavam todos molhados.

cadø qual
todo øquele que
cada um

fosse quem fosse

outro quølquer
seja quem for
qualquer outro
sejø qualfor

¡\
i,, i$f ì*:rj.$iùs/:X.,¡ el¡'tr' i
I
1 t) Pronames indefnidos invariávels que funcio-
¡ nam como pronomes substantivos: tudo, nada,
i alguém, ninguém, quem, algo, que, outrem.
I

Ninguém conseguiu dizer nøda.
(pronomes substantivos indefinidos)

b)Pronomes indefinidos inuarióveis que fun-
cionam como pionomes adjetivos: cada, me-
nos, mats.

Mais amor, menos confiønça,
é o que diz o provérbio.
(pronomes adjetivos indefr nidos)

Cada coisa no seu lugar.

Tudo estava tão caro, que
comprei menos do que precisava.

(pronomes substantivos indefi nidos)

c) As pronomes indefinidos variávei.s ora funcio-
nam como pronomes substantivos ora como
pronomes adjetivos.

Todo dia deseja-se bastante dinheiro
com pouco esþrço.

(pronomes adjetivos indefi nidos)

Alguns falaram, poucos ouviram,
e nenhumfez aparte.

(pronomes substantivos indefi nidos)

d) Deve-se ficar atento à colocação de certos pro-
nomes na frase, pois podem mudar de sentido
e também de classe gramatical.

Certos homens vøIem a pena.
(pronome indefìnido / = alguns)

Homens certos valem a pena.
(adjetivo / = adequados)

EMN

73



PORTUGU ÊS DESCOM PLICADO

Muito, pouco, mais, tanto, menos
. Podem ser pronomes adjetivos indefinidos (ante-

postos a substantivos).

Muito pano, pouca camisø.

Møis chuva em certos dias.

. Podem ser advérbios (modificando verbos, adje-

tivos ou outro advérbio).
, - _X-\ /--Á

Ela fala muito, porque estó muito alegre.
(verbo) (adjerivo)

P aul a v e st e - s e *r^rîÏb r*.
(advérbio)

Certo / Certa / Certos / Certas
. Podem ser pronomes adjetivos indefinidos (ante-

posto a substantivo).

Tinha certo ør de superioridade.

Conheci um certo Maurício das Cebolas.

Certos exercícios valerão pontos.

. Podem ser adjetivos (posposto a substantivo)

Não somos pessoas certas.

Os exercícios certos valerão nota.

. Podem ser advérbios quando estiver modifican-
do o sentido de um verbo.

Ele falou certo.

Deus escreye certo por linhas tortas.

Vário lYária/ Vários / Várias
. Podem aparecer no singular, concordando

com o substantivo.

Ela está com vóriø dúvida.

Chega gente de vórìo lugar,

Chega gente de espécie vórìa,

Algum / Alguns / Alguma / Algumas
. Quando antepostos ao substantivo, têm valor

afirmativo, e, quando pospostos, valor negativo.

. , Alguma c.oisa me diz que
(= qualquer - anrmattvo)

n ão s ob r ar á 
í:'^l#fr1#!i!;^,,, ",

Posposto ao substantivo, algum (ølguma)
não admíte pluraÍ.

Errødo: Ele nao sabe coisas algumas.

Ele não sabe coisa ølgumø.

Cada / Cada um / Cada uma
. Não se usam tais formas sozinhas, são sempre

pronomes adjetivos.

Certo: Receberam dez pacotes cøda um.

Errado: Receberam dez pacotes cada.

Nenhum / Nenhuns / Nenhuma /
Nenhumás
. Esses pronomes não podem ser usados no plural

quando pospostos ao substantivo.

Errado; Ele nõo søbe coisas nenhumøs.

Certo: Ele não sabe coisa nenhumø.

Um/Uma/Uma/Umas
. A palavra um(a) pode ser:

- numeral
- artigo indefinido
-pronome indefinido

. UM é numeral quando seguido de só, so-

mente, único, apenas ou indicar claramente
quantidade:

mçu
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a) quando se percebe claramente que seu plu-

ral é dois;

b) quando se pode pospor a ele só ou único;

c) quando se pode antepor a ele somente, só,

apenas;

d) quando a frase apresenta uma construçäo

paralela empregando outro numeral.

Tenho um irmão. Tenho doís irmõo*

Tenho um só irmão. = Tenho um{tnico irmão.

Tenho somente um irmão. = Tenho só um irmão.

Tenho um irmão e duas irmãs.

Encontrei uma saídø para o impasse.

Encontrei duøs saídas para o impasse.

utnø. soEncontrei utnaúnícø saída para o im¡tasse.

somente
Encontrei apenas uma saída pøra o impasse.

so

. UM é artigo indefinido quando equivaler a

qualquer:

a) quando a ideia for de indeterminação do subs-

tantivo;

b) quando expressar a ideia de qualquer (pode-se

trocá-lo pelo pronome qualquer ou pospor ao

substantivo o pronome qualquer).

Ganhei um livro de histórias. = Ganhei qualquer

livro de histórias. ou Ganhei um livro de históriø

qualquer. (Entenda-se dessaforma: Ganheí um

lívro dehístórías que não se quís específican)

Fui abordado por ulna mulher na rua. = Fui abor-

dado por quølquer mulher na rua. ou Fui aborda-

do por umø mulher qualquer na rua.

(Entenda-se assim: Fuí abordado por uffia.mulher

qualquer nørua. quenão se quk eEecíficar,)

I

r¡-nv¡n nrr¡ counNHo srnvrNro I

. UM é pronome indefinído quando equivaler

aalgum:

a) quando anteposto ao substantivo expressar

ideia vaga, imprecisa;

b) quando for substituível pelo pronome algum;

c) quando vem geralmente empregado o pronome

indefinido outro.

Um dialhe digo o que aconteceu.

Algum dialhe digo o que aconteceu.

Uma e outra bebidafazbem.

Algumø e outra bebidafazem bem.

Um gosta de futebol, outro de basquete.

PRONOM ES I NTERROGATIVOS

Servem para introduzir uma pergunta.

Os interrogativos são usados nas interrogaçöes

diretas e indiretas.

Que estáfazendo?

Quem disse tal coisa?

Qual deles é mais estudioso?

diretas (?)

Quero saber quantos alunos vieram.

Pergunto quaís os teus desejos.

Dize-me quemfaltou.

indiretas (,)

. Os pronomes interrogativos são os mesmos pro-

nomes indefinidos, com outra funçäo na frase.

. Os pronomes interrogativos que, quem säo pro-

nomes substantivos.

Que...?

Quem...?

Qual...? Quais...?

Quanto...? Quantas...?

N[tltiltlNltßúltiltlNltß

Que queres? Quem está aí?
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Quero saber

Desejo saber

Queremos saber

Desejamos saber

quem quebrou a vidraça.

quantas pessoas virão hoje.

poRrucu Ês DEscoM PLtcADo

. Os pronomes interrogativos qual, quanto po-
dem ser pronomes substantivos ou pronomes

adjetivos.

QuøI delas você escolheu? (pron. adj. inter.)

Qual você quer? (pron. subst. inter.)

As interrogativas indiretas são introduzidas:

a) por expressões do tipo:

PRONOMES POSSESSIVOS

Säo os que se referem às pessoas do discurso,

indicando posse.

a) Concordam com o objeto possuído.

meu livro - meus livros

sua casø - suas casas

b'¡ As formas seu' sua aplicam-se indiferente-
mente ao possuidor da 3o pessoa do singular
ou da 3" pessoa do plural.

EIe perdeu seu tempo esperando, (o tempo dele)

Eles perderam seu tempo esperando.

(o tempo deles)

c) Os pronomes possessivos podem ser substituí-
dos pelos pronomes oblíquos mq te, se,lhe (s),

nos, vos,

loao fitava-me os olhos. (= os meus olhos)

Achei-lhe o relógio. (= o seu relógio)

Tomaram-nos o lugar. (= o nosso lugar)

Quero-vos o carco. (= o vosso carro)

d) S¿ se mudar a posiçao dos pronomes possæsivos,

muda-se ocasionølrnente o sentido dafrase.

Meufilho. (um só do sexo masculino)

Filho neu. (tados de ambos os sexos)

Suasfotografias.

(fotograf as p er tencentes ao proprietório )
Fotografias suas.

(fotografias em que a pessoa é retratada)

Gostaria de saber

que achas da festa.

Desejaria saber

b) pelos verbos perguntar, indagar, dizer
(verbos dicendi)

Pergunto quanto custa.
Indøgo-te quem chegou.
Diga-me que horøs são.

Dize qual das blusas tu queres.

. As perguntas diretas são marcadas pelo
ponto de interrogação:

Quantos caixotes você trouxe?
Quem pediu um sønduíche?

. Os pronomes que, quem, quanto, qual não
introduzindo perguntas diretas ou indiretas
podem ser pronomes indefinidos ou relativos.

Diga-lhe quemføltou. (= pedido ou ordem)
(pronome substantivo indefinido)

Não seria ele quem gritava? (= o qual)
(pronome relativo)

Diga-me quemfalou.
(pergunta indireta = Quem falou?)

(pronome substantivo interrogativo)

meu, minha, meus, minhas

teu, tua, teus, tuas

seu, sua, seus, suas

nosso, nossa, nossos,nossas

vosso, vossa, vossos, vossas

seu, sua, seus, suas

14. pessoa

24. pessoa

34. pessoa

14. pessoa

24. pessoa

34. pessoa

Singular

Plural
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coLocAÇÃo pnoNoMrNAL

Colocação dos
pronomes átonos em:

a) Próclise: pronomes átonos antes do verbo.

Depois te contarei.

b) Mesóclise: pronomes átonos intercalados ao verbo.

Contar-te-ei.

c) Ênclise pronomes átonos após o verbo.

Conto-te depoß.

Quando se usâm os pronomes átonos perto de

verbo, são possíveis três formas de colocação:

Próclise + verbo e Ênclise

Mesóclise

pRoNoM ES PESSOATS OBLÍQUOS ATONOS

me-te-se-nos
vos-o(a)-lhe(s)

(e variações)

Oblfquos

Átonos

Colocação com um verbo

ruvtn nlrn couïtNHo SARMtNTo

MESÓCLISE

presente

. futuro do

pretérito
*Se NÃO houver caso de próclise

Colocação com dois verbos

1ì

Casos proibidos

1) Início de frase.
Se deixou levar pelo medo.

(certo) Deixou-seleiar pelo medo.

2) Depois de ponto e vírgula.
Falou Þouco; se lembrou de tudo.

(certo) Falou pouco; lembrou-se de tudo.

3) Depois de particípio.
Tinha lembrado-se do fato.

(certo) Tinha se lembradtí do fato.

4) Depois de futuros do indicativo.
Dørei-te outra chance.

(certo) Dar-te-ei outra chance.

ÊNcusr

. início de frase

. imperativo afirmativo

. advérbio virgulado

. gerúndio sem preposição em

. optativas com sujeito posposto

em TEMPOS

coMPosTos

auxiliar + part. pas-
sado terminado em
DO, GO, TO, SO

Sem Casos de Próclise

ênclise só no auxiliar

Com Casos de Próclise

próclise no auxiliar
ou

próclise no principal

em tocuçÕEs vERBArs

auxiliar +

principal no
infintivo
gerúndio

Cn.lir" 
"o 

{

auxiliar
ou

principal

próclise no auxiliar
ou
ênclise no principal

PR.ÓCLISE

. Palavra negativa

. advérbio curto (sem vírgula)

o pfOllOfTìêS

indefi nidos substantivos

demonstrativos substantivos

relativos

. conjunções subordi nativas

. gerúndio precedido da preposição em

I interrogativas

. orações { exclamativas

Ioptativas (--desejo)

. infi nitivo pessoal preposicionado
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PORTUGU ÊS DESCOMPLICADO

Alguns exemplos de colocação:

Não lhe digo nada.
(advérbio de negação ou palavra negativa)

Ele nunca me contou.

(advérbio de tempo ou palavra negativa)

Sempre me lembro dela.

(advérbio de tempo)

Devagør elø nos respondeu.

(advérbio de modo)

Carambø, tudo vos acontece!

(pronome indefinido)

Comprastes o livro que vos pedi?

(pronome relativo)

Alguém te mostrou o menino que te agredirø?
(pron. indefinido e pronome relativo)

Bons yentos o leyem!(oração optativa)

Quanto se estuda inutilmente às vezes!

(oração exclamativa)

Quem te mandou aqui? (oraçãto interrogativa)

Quem te mandou aqui não conhece ø escøla de

s erv iço. (pr onome indefi nido)

Acredito que nos ligarao hoje.

(conjunção subordinativa integrante)

Caso ele se cøIasse, tudo estaria bem.

(conjunção subordinativa condicional)

"Nesta terra, em se plantøndo tudo dá ..."
(gerúndio precedido da prep. em)

Por te queixøres à toa, caístes no ridículo.
(infinitivo pessoal com preposição)

As ordens eram para nos levarem até você.

(infinitivo pessoal com preposição)

a) Nas frases optativas, se o sujeito vier depois do

verbo (posposto), usa-se a ênclise:

Proteja-nos, Deus!

Valha - m e, Noss¿ S enhora!

b)Se houver pausa (na esøita, vírgula) entre o

advérbio e o verbo, recomenda-se a ênclise:

Agora, negam-se a depor.

Aqui, consertam- se bicicletas.

Casos de mesóclise
A próclise prevalece sobre a mesóclise.

condição: verbo no futuro
do presente

do pretérito

Obedecer-lhe- emo s. (futuro do presente)

Obedecer-lhe-íamos. (futuro do pretérito)

Falar-te-ei depois. (futuro do presente)

Entregar-vos-ia, se pudes.se. (futuro do pretérito)

Mesmo com verbo no futuro do presente ou

nofuturo do pretérito, høvendo cøsos que exijam

a próclise, esta prevølece:

Depois te følarei.
(o advérbio de tempo atrai o pronome)

Não vos entregaria.

(o advérbio de negação atrai o pronome átono)

Sempre lhe ob edeceremos.

(o advérbio de tempo atrai o pronome)

Talvez lhe ob edeceríamo s.

(o advérbio de dúvida atrai o pronome)

its



Casos de ênclise
a) No início de orações.

b) Com imperativo afirmativo.

c) Com gerúndio não precedido da preposiçâo em.

d) Com advérbio virgulado.

Pedro, mexa-se rópido.

(imperativo afi rmativo)

loão entrou; sentou-se, contou-me algo horrível.

(início de oração)

Nesta terra, plantando-se tudo dá.

(gerúndio sem preposição em)

Lá adiante, saudava-nos o povo,

(advérbio virgulado)

rrÁvr¡, nrrn coulNHo SARMENTo

Ênclise

a) Sem casos de próclise:

Quero falar-lhe algo. (ênclise no infinitivo)

Quero-lhe falar agora. (ênclise no auxiliar)

Estou dizendo-lhe tudo. (ënclise no gerúndio)

Estou-lhe dizendo pouco. (ênclise no auxiliar )

Devemos-lhe dizer a verdade, (ênclise no auxiliar)

D ev em o s di zer -lhe v er døde. (ënclise no infi nitivo )

Vinham-me acomp anhando (ënclise no auxiliar)

Vinham acomp anhando -me. (ênclise no gerúndio)

b) Com casos de próclise:

Agora lhe devemos dizer ø verdade.

(próclise no auxiliar)

Agora devemos dizer-lhe a verdade.

(ênclise ao principal)

Todos me vinham acompanhando.

(próclise no auxiliar)

To do s vinham acomp anhando -me.

(ênclise ao principal)

Com infinitivos impæsoøis, a

colocação será sempre facultativa.
Devemos agoralhe dizer a verdade.

Devemos agora dizer-lhe a tterdade.

Colocação pronominal nos tempos compostos

Verbo auxiliar + particípio passado terminan-

do em DO, GO, TO, SO.

Com os tempos compostos (formados de au-

xiliar + principal no particípio passado), coloca-se o

pronome átono depois do verbo auxiliar, não ha-

vendo casos que exijam próclise.

Haviam-me convidado ontem.

Tinham-te avisado.

Não havendo exigência de pró-

clise nem de ënclise, pode-se colocar o pronome

átona antes ou depois do verbo.

Os meninos se sentaram à mesa.

(ou)

Os meninos sentaram-se à mesa.

Colocação
Pronominøl

em locuções verbais

em tempos compostos

No infinitivo
Colocação Prcnominal

emlocuções verbais No gerúndio

Verbo auxiliar + verbo principal

Com as locuções verbais (formadas de verbo au-

xiliar + verbo principal no infinitivo e no gerúndio),

não havendo casos que exijam a próclise, pode-se

colocar o pronome depois do verbo auxiliar ou de-

pois do verbo principal.

EBTi@
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Havendo, nos tempos compostos, casos que
exijam a próclise, coloca-se o proname ótono an-

tes do verbo auxiliar.

Não me haviam convidado.

(próclise com o adv. de negaçøo)

ló te tinham avisado.

(próclise com o adv. de tempo)

Alguns se tinham rebelado.
(próclise com o pronome indefnido)

Alguns não se tinham rebelado.
(próclke com o adv. de negaçao ou palwra negativa)

A próclise em relaçao ao verbo principal tam-

bém é possível.

Não tinham se revelado na ocasião.

Palavra variável em pessoa, número, tempo,

modo e voz que exprime uma ação, um estado, um
fenômeno, um fato, representados no tempo.

Quando lemos as seguintes frases

O português desbravou os mares.

O cøpitao estøvø aflito.

Na Amøzônia, chove muito.

Aconteceram muitas mortes nesses últimos dias.

entendemos que

O português praticou determinada øção.

O cøpitao se encontraya em certo estado.

Na Amazônia, ocorre com frequência dado fenômeno.
O número de mortes é um fato concreto.

Portanto, as palavras desbravou, estaya, chove e

aconteceram são verbos.

FLEXÕES DO VERBO

Número - singular (flexão de número)
Pessoa - 1o pessoa (flexão de pessoa)

Modo - modo indicativo (flexão de modo)
Tempo - pretérito perfeito (flexão do tempo)

Ao conjunto de flexões verbais, dá-se o nome

de conjugação.

Número

. Singular - quando o verbo se refere a uma pes-

soa ou coisa: estudo, estudas, estuda...

. Plural - quando o verbo tem por sujeito mais de

uma pessoa ou coisa: estudamos, estudais, estu-

dam...

Pessoa

O verbo flexiona-se para indicar as três pesso-

as do discurso no singular e no plural.

Desinências

As flexões de pessoa e de número são indicadas

por terminações, as desinências pessoais, também

chamadas desinências número-pessoais ou, sim-
plesmente, desinências verbais.

rv/1il¡Tùl

La nós

2a vós

3a eles, elas

eu

tu

ele, ela

WE EIIIIETI

plural

mos

stes

ram

si ngular

ste

u

plural

is / des

mos

m

singular

o

S
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Modo
Chamam-se modos as diferentes formas que

toma o verbo para indicar a atitude da pessoa que

fala em relação ao fato que enuncia.
Há três modos em português:

. Indicativo - exprime atitude de certeza.

Estudei muito para ser o que sou.

. Subjuntivo - exprime atitude de dúvida, de-

sejo ou possibilidade.

Se vieres a Belo Horizonte, vem visitar-me.

. Imperativo - exprime atitude de vontade
(ordem, convite, conselho, súplica, pedido).

"Senhor, tend.e piedade de nós".

FORMAS NOMINAIS DO VERBO

rLÁvlR nlrn coulNHO SARMENTo

. Gerúndio -NDO - é uma forma verbal que
apresenta o fato com valor durativo e equi-
vale a um advérbio ou a um adjetivo.

" Saudade! Olhar de minha mãe rezøndo
E o pranto lento deslizando em fio ...

Saudade! Amor da minha terrø ... o rio
Cøntiga de águas clarøs soluçando".

. Particípio -ADO - IDO -DO -TO -GO -SO é
uma forma verbal que corresponde a um ad-
jetivo e, como tal, pode flexionar-se, em certos
casos, em número e gênero.

O Brasilfoi colonìzødo pelos portugueses.

Voltou dø guerra com um dos braços amputødos.

Merecem serlidas as obras de Møchødo de Assß.

EMPREGO DOS TEMPOS VERBAIS

Tempo é avariaçâo que indica o momento em
que se dá o fato expresso pelo verbo.

Três são os tempos naturais:

presente - pretérito - futuro

Tempos do lndicativo
O presente enuncia o fato como atual.

Sou estudioso; os colegas de classe me admirøm.

Leio uma revista instrutiva.

Falamos corretamente o vernáculo.

São formas nominais do verbo o infinitivo, o
serúndio e o oarticípio." Recebem Ës. noïte porque, além do valor ver-
bal, podem ter a função de nomes (substantivo,
adjetivo, advérbio).

. Infinitivo - é uma forma verbal que enun-
cia a açáo, o estado, o fato ou o fenômeno de
modo vaso ou indefinido.
ø) Pessoal: ligado às pessoas do discurso. É

conjugável.

andar eu
andøres tu
andar ele

andarmos nós
andardes vós
andarem eles

partir eu
partires tu
partir ele

b)Impessoal: não é flexionável. É o nome do
vefbo, servindo para indicar apenas a con-
junção.

amar: 1o conjugação
pôr / vender: 2'conjugação
partir: 3o conjugação

. Infinitivo impessoal - forma locuções ver-
bais ou certas oraçöes reduzidas.

. Infinitivo pessoal - só forma orações reduzi-
das.

partimos nós
partides vós
partírem eles

O inf.nitivo pode apresentar-se:

a) substantivado:

O amar élutar. (impessoal)

b) nao-flexionado:

Os senhores podiøm empregar meios menos c'ruéis.

(impexoøl)

c) flexionado:

Ê. para aprenderern que eu ensino. (pessoal)
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O Presente do Indícøtitto pode expressar não
só umfato atual, mas também

o) uma ação høbitual ou uma faculdade do su-
jeito, dissociadas da ideia d{ternpo.

Á terragíra em torno do Sol.
(Está sempre girando.)

b) unta. açã.o pøssadø, principalntente para dør
ntaxlr on)actdade a certas narrações.

Caxias assatne o comøndo e derrotø o inirnigo.
(assumiu) (derrotou)

c) uma açãofuturø.

Ånanhã eufalo corn você. (=følørei)

ponruc u Ês DEscoM pLtcADo

. Pretérito se refere a fatos passados em rela-
ção ao momento em que falamos.
perfeito - açâo totalmente concluída.
imperfeito - açâo inacabada.
mais-que-perfeito - açâo anterior à outra

ação passada.

. Pretérito imperfeito: indica, normalmen-
te, uma ação anterior à atualidade, que não
estava concluída quando se verificou outro
fato passado.

Cantava, quando ela entrou na sala.
Liø coisas boas.

Falóvømos corretamente nossa língua.

O Imperfefto do Indlcathto, a mais complexa

em expressividade døs formas do pretérito,

denota, por vez,es, apenas:

ø) uma açao durativa no passado.

Iø sozinha ø moça.

b) uma ação vaga,

Era uma vez, um lindo rapø2...

c) uma ação frequentativa, ìsto é, que se re-

petia no Passado.

Ana acordøvø cedo.

. Pretérito perfeito: diz respeito a um fato já

concluído em época passada.

Fui estudioso, os colegas da classe me aplaudiram.

Li uma revistø feminina.

. Pretérito mais-que-perfeito: expressa um
fato anterior a outro fato que também é pas-

sado.

Cheguei à casa do røpaz, mas ele jó pørtira.
(fato passado) (fato passado, anterior

ao primeiro fato)

(pretérito perfeito)

Não salvei nadø em casa,

porque a enchente anastarø tudo.
(pretérito mais-que-perfeito)

. O Pretérìto Perþíto do lndícatiyo, na

forma simples, indica uma ação completømente

acabada:

Estudeí a matéria efui aprovødo no concurso.

. Quando composto, exprime gerøImente a

repetição de umfato ou a sua continuidade.

Tenho lído coisas úteis.

Tenho v iaj ado ultim øm ent e.

iãF$tã:!rtt!t5Fñffi:ÈEH
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O Pretéríto-maís- que-perfetto do indicativo
na forma simples, hoje pouco usada, pode equï
valer também ao pretérito imperfeíto do subjun-
tivo ou ao futuro do pretérito.

Se mais mundo houvera (houvesse),

ló chegara (chegøria).

E@WW@û
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. Futuro do presente: enuncia um fato que

deve realizar-se num tempo vindouro com

relação ao momento presente.

Serei feliz e viverei harmoniosømente.

Viajøremos pelo Brøsil em breve.

Conquistørei o mundo.

O Futuro do Presente pode ser usado com

valor de imperativo.

Honrarás teu pai e tua mãe. Não matørós
(= Honre) (= mates)

. Futuro do pretérito: expressa um fato poste-

rior com relação a outro fato jâ passado; fre-

quentemente, o outro fato jâpassado é depen-

dente do primeiro e inclui uma condição.

Chegaríamos primeiro, tivéssemos condição.
,,chegaríamos,, 

= raro posterior. "r,ï:rrffi:i| 
:illåiii"

e inclui condição.

O Futuro do Presente e o Futuro do Pretérí-

to podem indicar incerteza sobre fatos presentes

e passados, como se verifica em:

Naquela cidade, haveró umas cinquenta casinhas.
(=haveria)

No edifício, ørruinado høttería uns doze apartamentos,
(=haverá)'

Tempos do Subjuntivo
. O presente traduz uma ação subordinada à

outra, e que se desenvolve no momento atu-

al; expressa dúvida, possibilidade, suposição;

pode ainda formar frases isoladas, manifes-

tando desejo (frases optativas).

rrÁvn nttn coultNHo SARMENTo

Espero que pøssem no vestibular.

Pode bem ser que o colega te passe a perna.

Deixe o cansaço e você veró.

Sejø feliz.

Deus te guie.

Pøsse bem.

. O Pretérito imperfeito diz uma ação passa-

da, mas posterior e dependente de outra ação

passada.

O professor receou que eu desistisse do curso.
(= ação passada) (= açao passada, mas posterior

e dependente da primeira)

Eu duvidøva que elefizesse a viøgem.
(ação passada) (ação passada, mas posterior

e dependente da primeira)

O Pretéríto Imperþíto expressa, frequente-
mente, condição (oraçao adv erbiøl) ; forma, tam-

bém, frases optativas.

Se pudéssemos, particþøríamos do torneio. (condiçao)

Oxalá Deus me ouvísse. (optativa = deseio)

. O Futuro expressa ação vindoura condicio-

nal, temporal ou conformativa dependente

de outra ação também futura.

Quøndo se esgotørem todos os recursos, apeløremos.

Se for preciso, nós te ajudaremos.

Føremos como julgarmos melhor.

O Futuro do Subjuntívo pode ocorrer tam-

bém em orações ødjetivas.

Os alunos que chegarem atrasados serao punidos.

As pessoøs ø que?n øjudørdes vos aludarao também.
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RESUMO:
EMPREGO DE UM TEMPO PELO OUTRO

Presente pelo
passado

futuro
imperativo

Imperfeito pelo
presente

futuro do pretérito

Mais- que-perfeito p elo imperfeito subj untivo.

Futuro pelo
presente (dúvida)

imperativo

Pretérito Perfeito do Indicativo

3u pessoa do
plural forma

Pretérito mais-que-perfeito do indicativo

Pretérito imperfeito do subjuntivo

Futuro do subjuntivo

Futuro do presente do indicativo

Futuro do pretérito do indicativo

Pretérito imperfeito do indicativo

Infinitivo pessoal

Gerúndio

Particípio
formas nominais

Infinitivo
Impessoal
forma

Canto- o +

Cantas

Canta

Cantamos

Cantais

Cantam

Particípio

Infinitivo

TEMPOS PRIMITIVOS
E TEMPOS DERIVADOS

Tempos Primitivos
São os que däo origem a outros tempos chama-

dos derivados. Há dois tempos primitivos e uma
forma nominal que dão origem aos outros tempos

e outras formas nominais.

Presente do Indicativo
imoerativo
ne$ativo (completo)

imperativo
afirmativo (você,
nós, vocês)

. 2" pessoa do singular forma imperativo afirmati-
vo (tu sem a letra s)

. 2" pessoa do plural forma imperativo afirmativo
(vós sem a letra s)

84

impessoal (sem referente com suj
indeterminado ou em locução verbal)
pessoal (com sujeito próprio)
valor de imperøtivo

regular: voz ativa (ter / haver)

irregular: voz passiva (ser /estør)

Para exemplifrcar, tomemos como modelo o
verbo cantan

a) A primeira pessoa do singular do presente do

indicativo forma todo o presente do subjuntivo.

Presente do Indicativo
(7" pessoa sìngulør)

e (1" conj.)
a (2", 3" conj.)

Presente
do Subjuntivo

Cante

Cantes

Cante

Cantemos

Canteis

Cantem

. lu pessoa do
singularforma

presente do
subjuntivo

b) A terceira pessoa do plural do pretérito perfei-
to do indicativo forma o pretérito-mais-que-
-perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito
do subjuntivo e o futuro do subjuntivo.

Perfeito do Mais-que-perfeito Imperfeito do Futuro do
Indicativo dolndicativo Subjuntivo Subjuntivo

(3" pes, pl,) (desin.: ra) (desin.: sse) (desin.: r)

cantara cantasse cantar

cantarâs cantasses cantares

cantara cantasse cantar

cantáramos cantássemos cantarmos

cantáreis cantásseis cantardes

cântaram cantassem cantarem

cantaram ) C m final) (- ram + sse) (- am)



c) O infinitivo impessoal forma os tempos do

pretérito imperfeito do indicativo, o futuro do

presente do indicativo, o futuro do pretérito

do indicativo e as formas nominais (infinitivo
pessoal, gerúndio e particípio).

Infinitivo Pretérito Futuro do Futuro do
Imperfeito Presente do Pretérito do

do Indicativo Indicativo Indicativo

cantava cantarei cantaria

cantavas cantarás cantarias

cantava cantarâ cantaria

cantávamos cantaremos cantaríamos

cantáveis cantareis cantaríeis

cantavam cantarão cantariam

cantar l> (- R + VA) (+ EI + Á'S) (+ IA)

Formação do lmperativo
I - Afirmativo: as pessoas TU e VÓS vêm do pre-

sente do indicativo sem o "s" final.

O restante é formado a partir do presente do

subjuntivo.

2 - Negativo: é o próprio presente do subjuntivo

acompanhado da palavra "não''.

Passear

Fazer

rLÁvn ntm coulNHo SARMENTo

Ir

CI.ASSI FICAçÃO DOS VERBOS

Verbos Abundantes
Em geral, possuem duas formas de particípio

passado.

VERBOS NOTÁVEIS
NO PARTICÍPIO PASSADO

IMPERATIVO

NECATIVO

não vás

não vá

não vamos

não vades

não vão

PRESENTE DO

SUBJUNTIVO

vá

vás

evá
evamos
vades

e vão

IMPËRATIVO

AflRMANVO

vat

vamos

VA

ide

vão

PRESTNTE DO

tNDtcÂTtvo

vou

vais =
vai

vamos

ides -+
vão

IMPERATIVO

NECATIVO

não passeies

não passeie

não passeemos

não passeeis

não passeiem

PRESENTE DO

SUBJUNTTVO

passeie

passeies

e passeie

€ passeemos

passeeis

e passeiem

IMPIRATIVO

ffinMAT|VO

passera

passeie

passeemos

passeai

passeiem

PRESENTE DO

INDICATIVO

passero

passeias =
passeia

passeamos

passeais =
passeiam

absolto

aceito

aceso

assento

bento

correto

desenvolto

disperso

distinto

eleito

emerso

cheio

entregue

envolto

enxuto

ereto

expulso

expresso

expresso

expulso

exti nto

findo

fixo

frito

absolvido

aceitado

acendido

assentado

benzido

corrigido

desenvolvido

dispersado

distinguido

elegido

emergido

enchido

entregado

envolvido

enxugado

erigido

expelido

expressado

exprimido

expulsado

extinguido

findado

fixado

frigido

absorver

aceitar

acender

assentar

benzer

co rri gi r

desenvolver

dispersar

distinguir

eleger

emergir

encher

entregar

envolver

enxugar

erigir

expel i r

expressar

exprimir

expulsar

extingui r

findar

fixar

frigir

ffi ffiK¡l¡ñfitã

não faças tu

não faça você

não façamos nós

não façais vós

não façam vocês

faça

faças

e faça

e façamos

façais

e façam

faze tu

faça você

façamos nós

fazei vós

façam vocês

faço

fazes =>
faz

fazemos

fazeis -+
fazem

W
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frito
ti nto

ganho

vago

imerso

i m presso

incurso

inserto

isento
junto

desenvolto

limpo

malquisto
morto

misto

morto
murcho
oculto

omisso

p reso

roto

salvo

seco

seguro

so lto
submerso

sujeito
supresso

suspen so

fritado
tingido

gan hado

vagado

imergido
imprimido
incorrido

inserido

isentado
j untado

desenvolvido

limpado

malquerido
matado

m i stu rado

morrido

murchado
ocultado
omitido
prendido

rompido

salvado

secado

segurado

soltado
submergido

sujeitado

suprimido
suspendido

fritar
ti ngi r

ganhar

vagar

imergir
imprimir
i ncorrer

i nseri r
isentar
juntar

desenvolver

limpar

ma Iq uerer

matar
m isturar

morrer
murchar

ocultar
o m itir

prender

romper
sa lva r

secar

segu ra r

soltar
submergir

sujeitar

s u prim ir
suspende r
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O leøo havia sido morto pelo caçador.
Todas as tochas foram acesaa imediatamente.

d) Muitas vezes, as formas irregulares nao pas-
søm de lneros adjetivos.

Vinho tinto.
Redaçao correta.

e) O verbo trazel como a maioria dos verbos,
só apresenta um particípio: trazido.

f) Ud verbos abundøntes (termiandos em -zer)
que apresentam duøs formas de imperativo
para a 2" pessoa do singular.

Traz tu
Traze tu
Faz tu
Faze tu

' .i,t;. 1:: i 
i

a) Os particípios dos verbos abundantes rece-
bem a sesuinte classifrcacao:
. regulaíes: terminddos'em ado ou ido.
. irleguløres: terminados em go, to, so, do.

b) Os particípios regulares sao, geralmente, em-
pregados na yoz ativa com os auxiliøres ter e
haver.

O cøçador havia matødo o leao.

Todos tinham acendido suas tochas.

c) Os particípios irregulares são em geral em-
pregados na voz passiva com os auxiliares ser
e estaf.

Verbos Defectivos
São aqueles aos quais faltam certas formas.

Distribuem-se em:
I - Defectivos quanto à eufonia (1" grupo): sem

a lu pessoa do singular do presente do indica-
tivo, sem todo o presente do subjuntivo e sem
as formas do imperativo tomadas do presente
do subjuntivo: abolir colorir, soe6 banir, retor-
quir, exaurir, delinquir, puir etc.

2 - Defectivos quanto àeufonia (2" grupo): sem
as formas rizotônicas do presente do indicati-
vo, sem todo o presente do subjuntivo e sem
as formas do imperativo (com exceção da2u
pessoas do plural): reaver, explodir precayer-
-se, falir, remir, adequar-se etc.

3 - Defectivos quanto à significação (1" grupo):
verbos sem sujeito ou verbos cujo sujeito nor-
malmente só aparece na 3u pessoai grassar,
gear, ventør, trovejør etc.

Hó alguns verbos como caber, poder
e querer que são defectivos do ponto de vista

semântico, no que diz respeito às formas
imperativas. Do ponto de vista gramaticø\,

¡i

I
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apresentam conjugação completa.



Pode-se verificar a defectividade de um verbo

conjugando-o na primeira pessoa do presente do

indicativo. Se a pronúncia se confundir com a de

outro verbo ou se não houver eufonia, trata-se de

um verbo defectivo.

falir: eu falo (confunde-se com o verbo

falar).

soer: eu soo (confunde-se com o verbo

soar).

remir: eu remo (confunde-se com o verbo

remar) ou eu rimo (confunde-se

com o verbo rimar).

abolir: eu abulo (confunde-se com eu a
bulo) (verbo bulir + o pronome

átono a = eu mexo com ela).

CONJUGACÃO

rúvln Rtrn coulNHo SARMENTo

MODO INDICATIVO

Coniusar um verbo é fazë-lo passar por todas
as modífiãações que denotam o rñodo, o tempo, a
pessoa,onúmero eavoz.- A conjugaçao e constituída de radical (ou radi-
cais) acrescido de características modais e tempo-
rais e de desinências pessoais e numéricas (flexões).

CONJUGAçAO DE VERBOS REGULARES

- Tempos Simples

Terminações dos tempos simples e formas no-
minais:

l'conjugøçao - temøema - andar

2'conjugøção - temaeme - mover

3" conjugação - tema em i - partir

Para exemplificar, serão conjugados os verbos

andar (1" conjugøçño), mover (2" conjugação) e

partir (3" conjugação).

Para conjugar quaþu:er verbo regular você

tuó, apenas, que ajustar o seu raùcal às

tuminações d.a respectiva conjugaçao (7o, 2o, ou 3o).

Fr;f¡f¡¡ffæ..l

eria

erias

eria

enamos

eflets

eriam

i ria

irias

iria

tnamos

tflets

iriam

I

este

iu

imos

istes

iram

ana

arias

aria

anamos

aflets

ariam

el

aste

ou

amos

astes

aram

I

este

eu

emos

estes

eram

erei

erás

era

eremos

ereis

erão

lret

I ras

lra

iremos

ireis

irão

ia

ias

ia

ramos

tets

iam

arei

arás

ara

aremos

areis

arão

ava

AVAS

ava

ávamos

áveis

avam

ta

ias

ia

tamos

tets

iam

afa
aras

ara

áramos

áreis

aram

era

eras

era

êramos

êreis

eram

tra

i ras

ira

rramos

ireis

iram

o

es

e

emos

eis

em

o

es

e

imos

is

em

o

as

á

amos

ais

am

la. and

2¡. mov

34. part

24. mov

34. part

la. and

lt¡Es¡¡¡rn ffiffi

ffiffiffi
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asse

asses

asse

ássemos

ásseis

assem

esse

esses

esse

êssemos

êsseis

essem

isse

i sses

isse

rssemos

tssers

issem

e

es

e

emos

eis

em

a

as

a

amos

ais

am

a

as

a

amos

ais

am

la. end

24. mov

34. part

pon¡ucuÊs DEscoMpLtcADo

MODO SUBJUNTTVO

MODO IMPERATIVO

SUBSÍDIOS PARA
coNluG DE VERBOS REGUTARES

ado

ido

ido

ando

endo

indo

ar, ares,

ar, armos,

ardes arem

er, eres,

er, ermos,

erdes, erem

ir, ires,

ir, irmos,

irdes, irem

ar

er

tr

14. and

24. mov

34. part

ffi ffillltfrlîEllf'l
tæt¡lr

@¡I@

es

e

emos

eis

em

as

a

amos

ais

am

as

a

amos

ais

am

a

e

emos

ai

em

e

a

amos

ei

am

e

a

amos

i

am

ar

ares

ar

armos

ardes

arem

er

eres

er

ermos

erdes

erem

tr

i res

ir
irmos

i rdes

irem

la. and

24. mov

34. part

parto

Partes
parte

part¡mos

partis

Partem

partia

partias

partia

partíamos

partíeis

rtiam

parti
part¡ste

pa rri u

Partimos
partistes

rtiram

bato

bates

bate

batemos

bateis

batem

batia

batias

batia

batíamos

batíeis

batiam

bati

bateste

bateu

batemos

batestes

bateram

Presente

canto

cantas

canta

cantamos

cantais

cantam

Pretérito lm

cantava

cantavas

cantava

cantávamos

cantáveis

cantavam

Pretérito Perfeito

cantei

cantaste

cantou

cantamos

cantastes

cantaram

ffi EUrEIíT-N
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parti r
partires
parti r

partirmos
parti rdes

partirem

partisse
partisses

partisse
partíssemos

partísseis

partissem

partiria
partirias
partiria

partiríamos
partiríeis

rtiriam

parta
partas

Parta
partamos

partais
partam

parti rei

pa rti rás

parti rá

partiremos
pa rtireis

a rti rão

partira
parti ras

partira
partíramos

partíreis
rtiram

bater
bateres

bater
batermos
baterdes

baterem

bata

batas

bata

batamos
batais
batam

batesse

batesses

batesse

batêssemos

batêsseis

batessem

bateria
baterias
bateria

bateríamos
bateríeis
bateriam

baterei
baterás

baterá
bateremos

batereis
baterão

batera
bateras

batera
batêramos

batêreis
bateram

Futuro

cantar
cantares
cantar

cantarmos
cantardes
cantarem

Pretérito lmperfeito

cantasse

cantasses

cantasse

cantássemos
cantásseis

cantassem

Presente

cante
cantes

cante
cantemos

canteis
cantem

Futuro do Presente

cantarei
cantarás
cantará

cantaremos
cantareis
cantarão

Futuro do Pretérito

cantaria
cantarias
cantaria

cantaríamos
cantaríeis
cantariam

Pretérito

cantara
cantaras
cantara

cantáramos
cantáreis
cantaram

W@MM

r¡-Ávt¡ nrn coulNHo SARMENTo

TEMPOS COMPOSTOS (ter/haver +

Formas Nominais

Particípio

cantado
batido
partido

lnfinitivo

cantar
bater
pa rti r

Cerúndio

cantando
batendo
partindo

lEr?r?ffiu¡t

Afirmativo
parte tu

parta você

partamos nós

parti vós

partam vocês

bate tu
bata você

batamos nós

batei vós

batam vocês

canta tu
cante você

cantemos nós

cantai vós

cantem vocês

Negativo
partas tu

parta você

partamos nós

partais vós

partam vocês

batas tu
bata você

batamos nós

batais vós

batam vocês

cantes tu
cante você

cantemos nós

canteis vós

cantem vocês

Não

teria

terias

teria

teríamos

teríeis

teriam

cantado

batido

partido

r¡nha

tin has

tinha

tínhamos

tínheis

tinham

cantado

batido

partido

Futuro do Pretérito
Composto

Pretérito mais-que-
perfeito Composto

terei

terás

terát

teremos

tereis

terão

cantado

batido

partido

Pretérito Perfeito Com-
posto

tenho
tens

tem

temos

tendes

têm

cantado

batido

partido

Futuro do Presente

Composto

fviEnhìilãk;tfltt
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Pretérito Perfeito Composto

tenha

ten h as

tenha

que ten ha mos

tendes

têm

cantado

batido

partido

Pretérito mais-que-perfeito Com posto

tivesse

tivesses

tivesse

tivéssemos

tivésseis

tivessem

se

cantado

batido

partido

Futuro Composto

tiver
tiveres

tiver
tivermos

tiverdes

tiverem

quando

cantado

batido

partido

W@M&
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TEMPOS COMPOSTOS

Quanto à formação, os tempos compostos da

voz ativa constituem-se dos verbos auxiliares TER

ou HAVER + particípio do verbo que se quer con-
jugar, dito principal.

No modo Indicativo, os tempos compostos são

formados da seguinte maneira:

r pretérito perfeito: presente do indicativo do

auxiliar + particípio do verbo principal.

. pretérito mais-que-perfeito: pretérito im-
perfeito do indicativo do auxiliar + particí-
pio do verbo principal.

. futuro do presente: futuro do presente do

indicativo do auxiliar + particípio do verbo

principal.

. futuro do pretérito: futuro do pretérito in-
dicativo do auxiliar + particípio do verbo
principal.

No modo Subjuntivo, a formação se dá da se-

guinte maneira:

o pretérito perfeito: presente do subjuntivo do

auxiliar + particípio do verbo principal.

o pretérito mais-que-perfeito: imperfeito do

subjuntivo do auxiliar + particípio do verbo

principal.

. futuro composto: futuro do subjuntivo do

auxiliar + particípio do verbo principal.

Quanto às formas nominais, elas são formadas

da seguinte maneira:

. infinitivo composto: infinitivo pessoal ou

impessoal do auxiliar + particípio do verbo
principal.

r gerúndio composto: gerúndio do auxiliar +

particípio do verbo principal.

O modo subjuntivo apresenta três pretéritos,

sendo o imperfeito na forma simples e o perfeito e

o mais-que-perfeito nas formas compostas.

Gerúndio Composto

cantado

tendo batido

partido

lnfinit¡vo Composto

cantado

ter batido

partido
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CLASSI FICACAO DOS VERBOS

euANro À runçÃo
. AUXILIARES

São aqueles que, na frase, não possuem senti-

do próprio, pois estão ajudando a compor uma

locução verbal (verbo auxiliar + infinitivo ou

gerúndio) ou um tempo composto (TER ou

HAVER + particípio) ou voz passiva (ser / estar

+ particípio).

. PRINCIPAIS
Säo aqueles que têm significado pleno na frase.

Vendemos a casa.

O trem Partiu cedo.

Elø ama os filhos.

QUANTO AO ASPECTO

. AUMENTATIVO

Transmite ideia de exagero, COM PREFIXO:

Esbravejar Retorcer Alevantør

. DIMINUTIVO
Ideia de ação menor em relação à normal, COM

SUFIXO:

Adocicar Esqevinhar

Bebericar Namorícar

. INCOATIVO
Ideia de início de ação ou fenômeno, COM

SUFIXO:

Amanhecer Alvorecer

Florescer Amadurecer

riÁvn nttr coulNHo SARMENTo

. FREQUENTATIVO

Ideia de repetição da ação ou Processo, COM

SUFIXO:

Choramingar Pestanejar

Esbraveiar Cabecear

. ONOMATOPAICO

Pavonear Engatinhar
(do pavão) (de gato)

Cavalgar Cricrilar
(de cavalo) (de grilo)

VERBOS REFLEXIVOS

Patinhar
(de pato)

Serpentear
(de serpente)

São os que se conjugam com pronomes áto-
nos do caso oblíquo (com função de objeto
OD / OI), na pessoa idêntica à do sujeito:

Eu me cortei.
Eu (sujeito) - la Pessoa.

me (objeto) - la Pessoa.

Ela se iló ares de imPortønte.
Ela (sujeito) - 3a Pessoa.

se ( objeto) - 3a pessoa.

No primeiro exemplo, o Pronome exerce a

função ãe ob;eto direto e, no segundo, de objeto
indíreto. Outros verbos reflexivos: coçar-se, des-

p edir - s e, emb o ne c ar - s e, enfeit ar - s e, e nfor cør - s e,

fer ir - s e, I øv ør - s e, m achuc ar - s e, m ø qui ar - s e, p ent e -

ar- s e, pintar- s e, trøncør- s e, v estir- s e.,.

VERBOS PRONOMINAIS

São os que se conjugam com Pronomes áto-

nos integrantes, ou seja, com pronomes que não

exercem função sintática e fazem parte intrínseca

do verbo.

es que cer- s e, lemb rør- s e, tornar - s e,

avir - se, comp adecer - se, co ndo er - s e,

dignar- se, esþrçar - se, regozii ar-se,

suicidør- se, ufanør - se, zangar- se.,,

Os verbos auxiliares podem indicar aspecto

semântico.

Ele pode viver. (possibilidade)

Contínua andando. ( continuidade)
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I PORTUCUES DESCOMPLICADO

Elø se tornou freira.
Ela selembrøva de tudo.

Eume arrEtendi do quefiz.

Ela se queixa do frio.
Nas frases acima os pronomes são integrantes,

ou seja, não exercem fução sintática, por isso os

verbos são pronominais.

A seguir, exemplos de conjugação de um ver-
bo reflexivo (vestir-se) e de um verbo pronomi-
nal (zangar-se).

YESTIR-SE

INDICATIVO
Presente: visto-me, vestes-te, veste-se,
vestimo-nos, vestis-vos, vestem-se.
Pretérito Perfeito: vesti-me, vestiste-te, vestiu-se,
vestimo-nos, vestistes-vos, vestiram-se.
Pretérito Imperfeito: vestia-me, vestias-te,
vestia-se, vestíamo-nos, vestíeis-vos, vestiam-se.
Pretérito mais-que-perfeito: vestira-me,
vestiras-te, vestira-se, vestíramos-nos,
vestíreis-vos, vestiram-se.
Futuro do Presente: vestir-me-ei, vestir-te-ás,
vestir-se- á, vestir-nos-emos, vestir-vos-eis,
vestir-se-ão.
Futuro do Pretérito: vestir-me-ia, vestir-te-ias,
vestir-se-ia, vestir-nos-íamos, vestir-vos-íeis,
vestir-se-iam.

SUBJUNTIVO (Nos tempos deste modo, o prono-
me aparece proclítico por causa das øtrativas que,
se, quando.)

Presente: que me vista, que te vistas, que se

vista, que nos vistamos, flue vos vistais, que se

vistam.
Pretérito Imperfeito: se me vestisse, se te
vestisses, se se vestisse, se nos vestíssemos, se

vos vestísseis, se se vestissem.
Futuro: quando me vestir, quando te vestires,
quando se vestir, quando nos vestirmos,
quando vos vestirdes, quando se vestirem.

IMPERATIVO
Imperativo Afirmativo: veste-te, vista-se,

vistamo -nos, vesti-vos, vistam- se.

Imperativo Negativo: não te vista, não se vista,
não nos vistamos, näo vos vistais, não se vistam.
Infinitivo Impessoal: vestir-se.
Infinitivo Pessoal vestir-se, vestires-te,
vestir-se, vestirmo-nos, vestirdes-vos,
vestirem-se.

Gerúndio: vestindo-se.

Particípio: (não se usa com pronome enclítico).

ZANGAR-SE
INDICATIVO

Presente: zango-me, zangas-te, zanga-se,
zangamo-nos, zangais-vos, zangam-se.
Pretérito Perfeito: zanguei-me, zangaste-te,
zangou-se, zangamo-nos, zangastes-vos,
zangaram-se.
Pretérito Imperfeito: zlingava-ma zangavas-te,
zangava-se, zangánamo-nos, zangáveis-vos,
zangavam-se.
Pretérito-mais-que-perfeito : zangara-me,
zangaras-te, zangarc,- se, zangáramo-nos,
zangáreis-vos, zangaram-se.
Futuro do Presente : zaîg r -me-ei, zangar-te-ás,
zangar - se- ët, zangar - nos-emos, zangar-vos-eis,
zangar-se-ão.
Futuro do Pretérito: zangar -me-ia, zangar-te-ias,
zangar-se-ia, zangar-nos-íamos, zangar-vos-íeis,
zangar-se-iam.

SUBJUNTIVO (Nos tempos destemodo, o prono-
me aparece proclítico por causa das atrøtivas que,
se, quøndo.)

Presente: que me zanguq que te zangues,
que se zangtJe, que nos zanguemos, que vos
zangueis, que se zanguem.
Pretérito Imperfeito: se me zangasse, se te
zangasses, se se zangasse, se nos zangássemos,
se vos zangásseis, se se zangassem.
Futuro: quando me zangar, quando te
zarrgates, quando se zangar, quando nos
zangarmos, quando vos zangardes, quando se

zangarem.
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IMPERATIVO
Imperativo Afi rmativo : zanga-te, zangue-se,

zanguemo-nos, zangai-vos, zanguem-se.

Imperativo Negativo: não te zangues, não

se zangue, não nos zanguemos, não vos

zangueis, não se zanguem.

Infinitivo Impessoal: zangar-se.

Infinitivo Pessoal: zangar -me, zangares-te,

zangar-se, zangarmo-nos, zangardes-vos,

zangarem-se.

Gerúndio: zangando-se.

Particípio: (não se usa com pronome enclítico)

O PROBLEMA DOS VERBOS DERIVADOS

rrÁvrn nltl courrNHo SARMENTo

entrel

un,a 
I

o,J' 

I

VER TER VIR

ALGTTNS PADROES DE CONIUGAçÃO

ob

entre

man

re

de

con

ad

desa

inter

pro

sobre

con

Pôr

eu pus

tu puseste

ele pôs

nós pusemos

vós pusestes

eles puseram

Ter

eu tive

tu tiveste

ele teve

nós tivemos

vós tivestes

eles tiveram

Ver

eu vi

tu viste

ele viu

nós vimos

vós vistes

eles viram

Vir

eu vrm

tu vieste

ele veio

nós viemos

vós viestes

eles vieram

Pôr

que

eu ponha

tu ponhas

ele ponha

nós ponhamos

vós ponhais

eles ponham

Ter

que

eu tenha

tu tenhas

ele tenha

nós tenhamos

vós tenhais

eles tenham

Ver

que

eu veja

tu vejas

ele veja

nós vejamos

vós vejais

eles vejam

Vir

que

eu venha

tu venhas

ele venha

nós venhamos

vós venhais

eles venham

W

apor

indecompor

recompor

depor

opor

supor

sobrepor

dispor

compor

indispor

repor

descompor

pospor

transpor

expor

propor

contrapor

i nterpor

sotopor

dispor

prepor

antepor

impor

pressupor

decompor

j ustapor

superpor

entrepor

M
Pôr

quando

eu puser

tu puseres

ele puser

nós pusermos

vós puserdes

eles puserem

Ter

quando

eu tiver

tu tiveres

ele tiver

nós tivermos

vós tiverdes

eles tiverem

Ver

quando

eu vir

tu vires

ele vir

nós virmos

vós vi rdes

eles virem

Vir

quando

eu vier

tu vieres

ele vier

nós viermos

vós vierdes

eles vierem

W

pôrtervervlr

TNITNITINTd

Pôr

eu ponho

tu pões

ele põe

nós pomos

vós pondes

eles põem

Ter

eu tenho

tu tens

ele tem

nós temos

vós tendes

eles têm

Ver

eu vejo

tu vês

ele vê

nós vemos

vós vedes

eles veem

Vir

eu venho

tu vens

ele vem

nós vimos

vós vindes

eles vêm

W

pondotendovendovindo

erfiInñm

postotidovindo I vlsto

]tltlfftn¡rl
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PORTUC U ÊS DESCOM PLICADO

Tempos Compostos: formados a partir de um
verbo auxiliar (ter e haver) mais um particípio do

verbo principal.

FORMUIÁEQUTVAIENTE

Tinha

Havia 
+ part. = Pret.M.Q.Perf.(RA)

Tinha feito = frzera

Tinha estudado = estudara

No quadro a seguir, apresentamos as relaçöes

existentes entre tempos simples e compostos nos

modos indicativo e subjuntivo.

1 - Pretérito Perfeito (auxiliar no presente)

ten ho

tens

tem

temos

tendes

têm

hei

hás

há

havemos

haveis

hão

ou

amado

vendido

partido

Z - Pretérito mais-que-perfeito
pretérito imperfeito)(auxiliar no

havia

havias

havia

havíamos

havíeis

haviam

tinha

tinhas

tinha

tínhamos

tínheis

tinham

amado

vendido

parrido

3 - Futuro do Presente (auxiliar no futuro do presente)

terei

terás

terá

teremos

tereis

terão

haverei

haverás

haverá

haveremos

havereis

haverão

amado

vendido

partido

4 - tuturo do Pretérito (auxiliar no futuro do pretérito)

teria

terias

teria

teríamos

teríeis

teriam

haveria

haverias

haveria

haveríamos

haveríeis

haveriam

amado

vendido

partido

MtrITrùNITr[flNN

tendo ou havendo

amado, vendido, partido

5 - Pretérito Perfeito (auxiliar no presente)

haja

hajas

haja

hajamos

hajai

hajam

tenha

tenhas

tenha

tenhamos

tenhais

tenham

amado

vendido

partido

6 - Pretérito mais-que-perfeito
(auxiliar no pretérito imperfeito)

havia

havias

havia

havíamos

havíeis

haviam

tivesse

tivesses

t¡vesse

tivéssemos

tivésseis

tivessem

amado

vendido

parrido

7 - Futuro (auxiliar no futuro)

houver

houveres

houver

houvermos

houverdes

houveram

tiver

tiveres

tiver

tivermos

tiverdes

tiveram

9 - Gerúndio8 - lnfinitivo

amado

vendido

partido

ter ou haver

amado, vendido, partido

EEEEruUEre
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do Pretérito

forma simples:

não existe.

forma composta:

não existe.

forma simples:

não existe

forma composta:

tenha falado, tenhas

falado, tenha falado...

forma simples:

não existe.

forma composta:

tivesse falado,

tivesses falado,

tivesse falado...

Do Subjuntivo

forma simples:

falar, falares, falar...

forma composta¡ tiver

falado, tiveres falado,

tiver falado...

só tem forma simples:

fale, fales, fale...

só tem forma sim-

ples: falasse, falasses,

falasse.

do Pretérito

forma simples:

falaria, falarias, falaria..

forma composta:

teria falado, terias

falado, teria falado...

forma simples:

falei, falaste, falou...

forma composta:

tenho falado, tens

falado, tem falado...

forma simples:

falara, falaras, falara...

forma composta:

tinhas falado,

rinha falado,

rinha falado...

do Presente

forma simples:

falarei, falarás, |'alarâ...

forma composta: terei

falado, terás falado,

terá falado...

só tem forma simples:

fala, falas, fala...

só tem forma simples:

falava, falavas, falava...
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Voz Passiva Analítica: formada a partir de dois

verbos: ser, estar, ficar, andar, viver, ver, (auxilia-

res) + particípio passado (principal) terminando

em:DO, GO, TO, SO.

A exemplo, será conjugado o verbo amar navoz

passiva analítica.

simples

rLÁvn nrtn coulNH0 SARMENTo

Conjugação
de um verbo

navoz passrva:

SER AMADO

Pret. mais{ue-perfeito

tinha

tinhas sido amado

rinha

tínhamos

tínheis sido amados

tinham

Futuro do Pretérito

teria

terias sido amado

teria

teríamos

teríeis sido amados

teriam

Pret. mais4ue-pedeito

fora

foras amado

fora

fôramos

fôreis amados

foram

Futuro do Pretérito

seria

serias amado

seria

seríamos

seríeis amados

seriam

Pretérito lmperfeito

era

eras amado

era

éramos

éreis amados

eram

Pretérito Perfeito

ten ho

tens

tem

temos

tendes

têm

sido amado

sido amados

Futuro do Presente

terei

terás sido amado

lerá

teremos

tereis sido amados

terão

Pretérito Perfeito

amado

amados

fui

foste

foi

fomos

fostes

foram

Futuro do Presente

seret

serás amado

será

seremos

sereis amados

serão

Presente

és amado

amados

somos

sou

e

sois

são
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composto
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

Presente

seJa

sejas

seja

sejamos

sejais

sejam

amados

amado

Pretérito lmperfeito

fosse

fosses amado

fosse

fôssemos

fôsseis amados

fossem

Futuro

for
fores

for
formos

fordes

forem

amado

amados

Pretérito Perfeito

tenha

ten h as

tenha

tenhamos

tenhais

tenham

sido amado

sido amados

Pretérito Mais-que-perfeito

tivesse

tivesses

tivesse

tivéssemos

tivésseis

tivessem

sido amado

sido amados

Futuro Composto

tiver
tiveres

tiver
tivermos

tiverdes

tiverem

sido amados

sido amado
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lnfi nitivo nåo flexionado

ser amado

lnfinitivo flexionado

ser

seres

ser

sermos

serdes

serem

amados

amado

Genlndio

sendo amado

lnfinitivo não flexionado composto

ter ser amado

I nfi nitivo fl exionado composto

ter
teres

ter
termos

terdes

terem

sido amados

sido amado

Gerrlndlo Composto

tendo sido amado
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LOCUÇÕES VERBAIS

Por locução, entende-se a combinação de dois

verbos; o primeiro é auxiliar (em sua forma sim-

ples ou composta) e o segundo é o verbo principal,

o qual pode estar no infinitivo ou no gerúndio.

As mais importantes locuções verbais são:

l) "Ter de" + verbo principal no infinitivo,
que expressa obrigação.

Tens de estudar para o vestibular.

Você teró de trabølhar muito.

2) "Haver dd' + verbo principal no infinitivo,
que expressa intenção ou desejo.
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Hei de estudar para o concurso.

Haveremos de encontrør uma solução.

Nos dois primeiros casos, a preposição

de pode ser substituídapor que.

3) ttEstarttr ttandartt, ttiftt, ttvirtt + verbo princi-
pal no gerúndio, que expressa continuida-
de da ação.

Estoulendo um romance.

Você anda estudando parø o concurso?

Vamos vivendo em paz.

Luana vem descendo a rua.

. Entre o verbo auxiliar e o infinitivo
ou não haver preposição,
caso: de, em, para, por, a...).

Estou escrevendo a vocês.
Estou ø escrever a vocês.

a) Æém das locuçoes verbais mencionadas,
há outras. Normalmente, são formadas por
umverbo auxiliar + verbo principal no infi-
nitivo ou no gerúndio.

A noite, virei ouvir músicø.

Fique tranquilo; o røpaz não vøifugir.

. Na locuÇão verbal, apenas o verbo au-
xiliar é fiexionado ..rì p.sou e número,
modo e tempo. O verbo principal respon-
de apenas pela regência da locução.

rúvt¡ nlr¡ coulNHo SARMENTo

Estou terminando isso.

Estou ¡tara terminar isso.

EIa iø cøindo na ruø.

EIa iø cair na ruø.

Acabo de esctever isso.

Parei de escrever isso.

Deixem de brigar à toa.

Desisti defølar com ela.

VERBOS CAUSATIVOS E SENS¡TIVOS

. Os verbos deixør føzer, mandør (chama-
dos causativos) e os verbos ver, ouvir, sentir
(chamados sensitivos) não formam locu-
ção com infinitivo. O pronome átono que
os acompanha funciona como sujeito, logo
há duas orações.

Deixe-o følør.
sujeito de falar

(= Deixefalør o menino,)
sujeito de falar

(= Deixe que o menino føle.)
sujeito de falar

Cumpre lembrar a distinção entre locução ver-
bal (na qual os verbos não se separam, formando
um todo) e as oraçöes reduzidas (em que o verbo
na forma reduzida é separável do verbo anterior).

Fiquei a ouvir músicø øté tarde.

. Locução verbal: os dois verbos formam um
todo inseparável.

Esperei ouvir música ao longe.
(= Esperei que ouvisse música ao longe,)

. Oração reduzida: os dois verbos são sepa-
ráveis, pertencendo cada um a uma oração

distinta.

Esperei + oração principal

ouvir música ao longe:> oração subordina-

da objetiva direta reduzida de infinitivo.

do

Ana andafalando muito.
Ana ønda afølar muito.

Contínuo escrevendo a vocês
Continuo ø escrever a vocês.

Comecei a escrever a vocês
Desatei a escrever muito.

Principiei a ter calafrio.

Pøssei a sentir calafrio.
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VOZES VERBAIS

Yoz é a forma que o verbo assume para indicar

a relação entre ele e o sujeito.

Três são as formas verbais:

. Ativa -+ sujeito agente

. Passiva -+ sujeito paciente

. Reflexiva -+ sujeito agente e paciente

Voz Ativa
Quando, normalmente, o sujeito exerce a ação

expressa pelo verbo.

Precisa-se de mørceneiros.

O delegado interrogou o preso.

Como se pode observar no segundo exemplo,

o delegado é o sujeito (agente), porque praticou a

ação de interrogar.

Voz Passiva

Quando o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo.

A casaforø construída pelo prefeito.

Construiu-se a cøsa.

Nota-se, pelos exemplos dados, que a casa é o

sujeito (paciente), porque recebe a açáo centrali-

zada pelo verbo.

Há duas maneiras de se construir a voz passiva:

l) Empregando-se dois verbos: passiva analítica.

2) Verbo + pronome se: passiva sintética.

(ambas se equivalem)

Este imóvel é vendido. = Vende-se este imóvel.

. Passiva Analítica:

formada por ser, estar (ou outro auxiliar) +
particípio do verbo principal.

A ponte foi demolida pelos
1ì 1ì

O papelfoi cortado por mim.

A cama seró consertadø por quem?

a voz Passffa.
Eståo nesse caso verbos como: esta6 anda6

viver, frcar, ir, vir...

As tropas estavam cercadas pelo inimigo.

Ela ficou envelhecídø pelo s desgo sto s.

O presidente vínha acompanhado de seus

ministros.

. Passiva Sintética:
também chamada passiva pronominal, é for-
mada com um verbo na 3u pessoa do singular

ou plural + o pronome se.

1ì

a ponte.
1ì

sujeitoverbo 3a pronome
apassivador (paciente)

Cultiva-se o campo fértil.

Alugam-se cøsas.

Os índios levøram-no ø enterrør.(= ?ara ser

enterrødo)

2 Å voz passioa, de ntodo geral, só pode serfor-
madø a pørtir de werbo transitivo direto ou

z¡erbo tansiti,uo direto e indireto.

{I

Demoliu se

1ì

operários.
1ì

sujeito
(paciente)

verbo
(ser + principal)
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I Para se converter uma frase da voz passiva

sintética parâ a voz passiva analítica, proce-

de-se assim:

. Para se converter um verbo davozativa para

a voz passiva analítica, coloca-se o verbo ati-

vo no particípio e conjuga-se o verbo auxi-

liar na mesma forma em que estava o verbo

ativo, fazendo a devida concordância com o

sujeito.

. Quando o verbo ativo vem precedido de um

verbo auxiliar, este não sofre transformação

na passagem paraavoz passiva (exceto a exi-

gida pela concordância).

Como norma prâtica,pode-se proceder assim:

a) Coloca-se o último verbo (o principal) no

particípio.

b) Conjuga-se o verbo ser na forma em que

estava o verbo principal.

rUVIN N¡TN COUTINHO SARMENTO

O menino atirou uma pedrø. (voz Ativa)

Atírou-se uma pedrø. (Voz Passiva sintética)

Uma pedrafoi øtirødapelo menino. (Voz Passiva Analítica.)

Passando-se da ativa para a passiva sintética:

troca-se o sujeito da ativa pelo se na passiva

sintética.

Passando-se da ativa para a passiva analítica.

a) O complemento do verbo davoz ativa pas-

sa a ser sujeito navoz passiva analítica.

b) Coloca-se o verbo davoz ativa no particí-

pio passado e usa-se o auxiliar (ser/estar)

no mesmo tempo e pessoa do verbo ativo.

Voz Reflexiva

Quando o sujeito pratica e recebe ao mesmo
tempo a açâo expressa pelo verbo.

Mariøna penteia-se demoradamente.

Cuidø-te.
Não me penteio bem.

. Os pronomes reflexivos podem indicar reci-
procidade.

o técnico está procurando uma solução.

uma solução está sendo pracurada pelo

técnico.
o prédio.

o prédio

0 sujeito é,

0 mesmq

(paciente

em ambos

os cososJ.

destruiu

destruído

Passa-se o

verbo do voz

passiva sin-

tética para o

parttcípto.

Troco-se o pronome

se pelo verbo ouxtliar

conjugado na mesmo

forma em que estava

o verbo da passiva

sintética,

Não se

Não foi

ffi

ffi

os projetos foram recusodos pelos sociólogos.

Os sociólogos recusorom os projetos.g

g

Eles se olharam demoradamente.
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PORTUGU ÊS DESCOM PLICADO

. Com os verbos que indicam sentimentos,

como dignar-se, arrepender-se, queixar-se,

atrever-se, não há propriamente voz reflexi-

va, pois os pronomes integram o significado

do verbo, sendo então classificados como

parte integrante de um verbo pronominal,

sem qualquer função sintática.

. Com os verbos intransitivos, como ir-se,

ajoelhar-se, sorrir-se etc., os pronomes apa-

recem apenas como realce, indicando mui-
tas vezes espontaneidade de ação, não tendo

também função sintática. São partículas ex-

pletivas ou de realce.

ACERCA DE VERBO:

. Tempo Simples: aquele em que o verbo é conju-
gado isoladamente, isto é, um só verbo é usado.

Eu cerco tudo.
Tuleras muito.

Nós ouviríamos tudo.,.

. Tempo Composto: formado de dois verbos: ter,
haver (auxiliares) e outro verbo no particípio
passado (principal).

Eu tenho cercado tudo.
Tu høvias lido muito.

Nós teríømos ouvido ...

Observe a correspondência:

Tu lerøs (simples) = Tu høviøs lido lcomposto¡
Nós ouviríømos (simples) = Nós teríømos ouvido (composro)

O tempo composto é um tipo de locução verbal.

. Locução Verbal: formada de dois verbos (auxi-
liar + principal no infinitivo ou no gerúndio).

Eu estou cercøndo tudo.
Eu estou a cercar tudo.

Tu andøs lendo muito.
Tu tens de ler muito.

Nó s v ínhamo s ouv indo...
Nós estóyømos a ouvir...

. Oração Reduzida: aquela que não apresenta
conjunção e traz o verbo reduzido nas formas
normais de gerúndio, particípio, infinitivo.

Terminando ì
I

Terminada I a sessáo, iremos todos a um restaurante.

Ao terminar 
J

Ç Quando terminar a sessão...)

. Yoz Passiva: formada pelos verbos "ser", 'ts-
tar", "ficar" + verbo principal no particípio.

Toda ilha é cercada de ógua.

Ele foi ferido no acidente.

-l

R,ESUMINÐO...

VOZ VERBAL: é o modo pelo qual são aciona-

dos o sujeito e a ação expressa pelo verbo.

. Ativa: O sujeito é agente da açã,o.

O meninoferiu o irmão.

. Passiva: O sujeito é paciente da ação.

- analítica: verbo auxiliar + particípio passado.

O irmao foiferido pelo menino.

- sintética: verbo na 3u pessoa e pronome apas-

sivador SE.

Feriu-se o irmão.

. Reflexiva: O sujeito é agente e paciente da mes-

ma ação.

O menino imbecil øgredira-se.

r.00



INIIT\UFNEIS

São palavras que, de maneira precisa, indicam

a quantidade em si ou servem para substituir ou

modificar os nomes, denotando a quantidade dos

seres ou apresentando-os como ordenadgs, multi-

plicados ou divididos.

Podem ser: cardinais, ordinais, multiplicativos e

fracionários.

. Cardinais: designam a quantidade em si ou

acompanham os substantivos indicando-lhe a

quantidade.

Dois e dois são quøtro. Vinte dias.

. Ordinais: indicam a ordem de sucessão de se-

res numa dada série.

. Ele é o primeiro øluno da salø.

. Multþlicativos: indicam o aumento propor-

cional da quantidade, a sua multiplicaçäo.

Ela ganha o dobro do seu marido.

. Fracionários: indicam a diminuição propor-

cional da quantidade, a sua divisão.

Vou comer um terço da pizza.

DICAS DE EMPREGO DE NUMERAIS

. Os ordinais como último, penúltimo, antepe-

núltimo, respectivos... não possuem cardinais

correspondentes.

. Os fracionários têm como forma própria meio,

metade e terço, todas as outras representaçöes

de divisão correspondem aos ordinais ou aos

cardinais seguidos da palavra avos (quarto, dé-

cimo, milésimo, quinze avos).

rUVN NIT¡ COUTINHO SARMENTO

. Designando séculos, reis, papas e capítulos,

utiliza-se na leitura ordinal até décimo; a partir

daí, usam-se os cardinais. (Luís XIV - quatorze,

Papa Paulo II - segundo).

. Se o numeral vier antes do substantivo, será

obrigatório o ordinal. (XX Bienal - vigésima, IV
Semana de Cultura - quarta).

. Zero e ambos(as) também são numerais cardi
nais. 14 apresenta duas formas por extenso ca-

totze e quatorze.

. A forma milhar é masculina, portanto não exis-

te "algumas milhares de pessoas", e sim alguns

milhares de pessoas.

. Alguns numerais coletivos: grosa (doze dúzias),

lustro (período de cinco anos), sesquicentenário

(150 anos).

. O numeral um indicando quantidade é artigo

quando se opöe ao substantivo, indicando-o de

forma indefinida.

101



PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

Exnn,cÍcros

I Há ERRO de flexão do substantivo em

a) Agora, as casas revelaram-se primitivas e paupérri-

mas, mas nas árvores, ainda persistentes, ficaram

os bem-te-vis.

b) Da janela do trem, ouvindo o lento e ritmado som

das máquinas, via os adeuses emocionados dos pa-

rentes...

c) Daqui posso ver o deserto das ruas e o céu imen-

so, repleto de estrelas, guardas-noturnos da minha

solidão.

d) lrritou-se com a indiferença dos boas-vidas diante

do sacrifício de seu filho.

e) Lembro-me disso: depois de cometida a injustiça,

rebelaram-se todos os escrivães e tabeliÕes do mu-

nicípio.

2 Observe os segmentos de frase do texto:

r) Aquelas pobres mulheres...

z) Um chinês muito velho...

3) A espontânea homenagem...

4) Naquela casa pequena...

5) Uma história inventada...

Transformando o adjetivo em substantivo, verifica-se

ERRO de formação em

a) A pobreza daquelas mulheres...

b) A velhice de um chinês...

c) A espontaniedade da homenagem...

d) A pequenez daquela casa...

e) A invenção de uma história...

3 NÃO está efetuada a substituição do verbo da oração

sublinhada por um nome correspondente em

a)"Dele esperamos que resolva todos os problemas

da relação."

"Dele esperamos a resolução de todos os proble-

mas da relação."

b)"Qualquer filho descobre desde cedo que os pais

utilizam dois diálogos diferentes."

"Qualquer filho descobre desde cedo a utilização
de dois diálogos diferentes pelos pais,"

c) "Exige-se do paciente que fale o tempo todo na te-

rapia."

"Exige-se do paciente falar o tempo todo, na terapia."

d)'As boas freiras se esforçavam para realizar em

nós modelos de futuras dialogantes."

'As boas freiras se esforçavam paraarealização em

nós de modelos de futuras dialogantes."

e) "Temos oportunidades de aplicar as coisas apren-

didas."

"Temos oportunidade de aplicação das coisas

aprendidas."

4 Assinale a alternativa em que a forma verbal em des-

taque tenha sido CORRETAMENTE empregada.

a) A babá entretinha os meninos enquanto eu cui-

dava do lanche.

b) A mãe ¡nterv¡u na briga e acalmou os ânimos.

c) Após o encontro, os operários anteveram uma

melhora salarial.

d) Preveu-se que faria mau tempo no fim de sema-

na.

5 Assinale a alternativa em que a classificação e a for-
ma plural do termo sublinhado, indicadas entre pa-

rênteses, estejam CORRETAS.

a)O rapaz, que era escrivão, não tinha aprovação

dos pais da noiva (adjetivo, escrivães)

b) Tomamos bastante cerveja na festa. (advérbio,

bastantes)

c) Dei-lhes um bom-dia seco e saí. (substantivo com-
posto, bons-dias)

d) Chego em primeiríssimo lugar. (numeral, primei-
ríssimos)
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6 Todas as alternativas estão corretas com relação à

colocação do pronome, EXCETO

a) Maria não vai casar-se outra vez.

b) Disseram-me que a joia era falsa.

c) Os presos já tinham rebelado-se mais de duas ve-

zes no ano.

d) Vê-la-ia mais vezes se pudesse.

7 Na forma plural, todos os itens dos compostos grifa-

dos poderão ser flexionados, EXCETO em

a) Ele tenente-coronel.

b) Ganhei um vestido verde-claro.

c) O primeiro-ministro não quis gravar entrevista.

d) Você não come cachorro-quente?

8 Em todas as alternativas, o termo destacado restrin-

ge o significado do termo a que se refere, EXCETO em

a) Foi-me penosa a longa viagem pelo deserto.

b) Causou estranheza a sua falsa inocência.

c) Deslizava na montanha a branca neve.

d) Ficou na casa aquele móvel mais velho.

e) Considerou muito capaz o jovem aluno.

FLÁVIA RITA COUTINHO SARMENTO

g Em todas as alternativas, a forma destacada indica

circunstância de modo, EXCETO em

a) É extremamente sóbria no que toca às suas despe-

sas pessoais.

b)Devo ter me enrubescido ridiculamente, como

donzela pudica.

c) Lucas Lesma passava repetidamente os dedos pela

calva reluzente.

d)Da repartição foi diretamente para casa, evitando

passar pelo bar.

e) Um pouco maldosamente observou que ela estava

muito feliz.

10 O nome sublinhado modifica o verbo, funcionando,

portanto, como advérbio, em todas as opções, EXCE-

TO:

a) As primeiras mulheres pelas quais meu coração

bateu forte eram estudantes da USP.

b) Vestem solene as calças ou as calcinhas.

c) O olharvazio da maioria deitada num sofá, diz "eu

sou bela, você não é".

d) O jeito da maioria só diz "eu sou bela, você não é."

e) Que tanto tomam banho, mudam de roupa, pas-

sam creme e fazem charme para as câmeras.
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PRIMEIRO GRUPO - a maioria das palavras com "ão" no fim tem o plural com "ões": anfitriöes, ba-

lões, botões, feijões, mamões, melões. Os aumentativos fazem parte deste grupo: facões, paredões,
portões, narigões, piscinões.

SEGUNDO GRUPO - algumas poucas fazem "ães" no plural: alemães, cães, capelães, capitães, cata-

lães, escrivães, tabeliães. Repare que neste grupo estão incluídas palavras que designam atividades

elães).calonars osascapitães, escrivães, tabeliães) e rel

TERCEIRO GRUPO - um grupo pequeno alterna para "ãos" no plural: cidadãos, cortesãos, irmãos,
cristãos, pagãos. Desse grupo, fazem parte as paroxítonas terminadas em "ão": acórdãos, bênçãos,

órfãos, órgãos, sótãos.

QUARTO GRUPO - há palavras que aceitam duas ou três formas de plural, como aldeãos, aldeães, al-

deões, anãos, anões, anciãos, anciães, anciões, castelãos, castelões, charlatães, charlatões, cirurgiães,
cirurgiões, corrimãos, corrimões, ermitãos, ermitães, ermitões, faisães, faisões, guardiães, guardiões,

refrãos, refrães, sacristãos, sacristães, verãos, verões, vilãos, vilães, vilões, vulcãos, vulcã es, vulcões

I

AÐJET¡VO PÄTRIO

ca¡rota

cala brês

ca mprnerro, camptnense

cartaginês, púnico

catalão

cipriota

corso

costariq uenho

cretense

croata

cuiabano

cu ritibano

salvadorenho

espírito-santense, ca pixaba

estadunidense, norte-ameri-
cano, ianque

etíope

Cairo

Calábria

Campinas

Cartago

Catalunha

Chipre

Córsega

Costa Rica

Creta

Croácia

Cuiabá

Curitiba

El Salvador

Espírito Santo

Estados Unidos

Etiópia

ADJETTVO PÁTRrO

acreano

afegane, afegão

alagoano

amapaense

angolano

aracajuense, aracajuano

ateniense

austríaco

belemita

belenense

belo-horizontino

bizantino

boa-vistense

brasiliense

portenho

cabo-friense

Acre

Afeganistão

Alagoas

Amapá

Angola

Aracaju

Atenas

Áustria

Belém (Palestina)

Belém (Pará)

Belo Horizonte

Bizâncio

Boa Vista

Brasília

Buenos Aires

Cabo Frio

KænIII'NDTIK.Ifllr|[tùÉ
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ADJFnvo pÄrnp

porto-alegrense

porto-riquenho

porto-velhense

provençal

provençal

recifense

ri beirão-pretense, ri beirão-
-pretano, riberopretano

rio-branquense

canoca

fluminense

rio-gra ndense-do-norte,
norte-rio-gra ndense, poti-
guar

rio-grandense-do-sul, sul-
-rio-grandense, gaúcho

rondoniense

roratmenSe

salvadorense, soteropoli-
tano

catarinese, barriga-verde

são-lu isense

paulista no

paulista

sardo

toca ntinense

tricordiano

vitoriense

Porto Alegre

Porto Rico

Porto Velho

Preovença

Provença

Recife

Ribeirão Preto

Rio Branco

Rio de Janeiro (cidade)

Rio de Janeiro (estado)

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Salvador

Santa Catarina

São Luís

São Paulo (cidade)

São Paulo (estado)

Sardenha

Tocantins

Três Corações

virória

ADJSTTVO PÁTruO

noronhense

flamengo

florentino

florianopolitano

forta lezense

goiano

grego, helênico

havanês

indiano, hindu

itapetiningano

ituano

japonês, nipônico

hierosolimitanom, hieroso-
limita

pessoense

juiz-forense, juiz-forano

macapaense

macetoense

madagascarense, malgaxe

manauense, manauara

marajoara

parmesao

pequrnes

petropolitano

Fernando de Noronha

Flandres

Florença

Florianópolis

Fortaleza

Goiás

Grécia

Havana

fndia

Itapetininga

Itu

Japão

Jerusalém

João Pessoa

Juiz de Fora

Macapá

Maceió

Madagáscar /Madagascar

Manaus

Marajó

Parma

Pequim

Petrópolis

rercmEEnIi IfOIilTIT'TJfrfI
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galaico- ou galego-

greco-

indo-

anglo-

íta lo-

nrpo-

luso-

ADJETTVO PÁTR|O

euro-

fino-

fra nco-

lnglaterra

Itália

Japão

Portugal

Europa

Finlândia

França

Galiza

Grécia

índia

stno-

dano-

hispano-

AÐJETIVO PÁTR|O

afro-

germano- ou teuto-

ameflco-

asto-

a ustralo-

a ustro-

belgo-

Áfr¡ca

Alemanha

América

Ásia

Austrália

Áustria

Bélgica

China

Dinamarca

Espanha

tFmüttlttEIlmÃIItEf¡Tl

EIo é tõo ágil quanto suo mãe.

O garoto é menos intelígente que suo irmõ.

be I íssi mo, felicíssi m o, facíli mo, I i bé rri m o

muito fócil, bem pobre, bostonte largo, imensamente

bom

É o mais ontigo prédio Foi o mois hábil professoro.

O goroto é o menos inteligente da classe.

A goroto é mais inteligente que seu irmõo.

roRMAçÂO

roRMAçÃO

acrescentam-se os sufixos -Íssi-

mo, -ílimo, -érrimo

antepõem-se ao adjetivo os

advérbios muito, bem, bastante,

imensamente etc.

antepõe-se o (a) ao comparativo
de superioridade

antepõe-se o (a) ao comparativo
de inferioridade

mais + adjetivo + que (do que)

tão + adjetivo + quanto (como)

menos + adjetivo + que (do que)

Absoluto analítico

Relativo de superioridade

Relativo de inferioridade

de superioridade

de igualdade

de inferioridade

Absoluto sintético

CIÌ'!I!ßTìInII[íIVI.- l:IGIVIIIIN
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i 106



FLAVIA RITA COUTINHO SARMENTO

o menor

o melhor

o pior

o maror

,superlatfuo'

Absoluto.$iñét¡G.c

ótimo

péssimo

maxtmo

mtntmo

Comparativode
S..uperloridade

melhor

pror

mator

menor

07. de consequência: tal que, tanto que, tão que, de modo que, de sorte que, de forma que

08. de concessão (exceção à regra): embora, apesar de que, ainda que, mesmo que, em que pese, conquanto...

09. de conformidade: como, conforme, segundo, de acordo com...

10. de condição: se, caso, desde que, somente se, apenas se, a menos que, contanto que...

L1. de tempo: já, agora, desde que, logo que, assim que, quando, enquanto, ao mesmo tempo que, mal..

t2. de comparação: como, igual a, tanto quanto, mais...que, menos...que, tal qual...

13. de finalidade: a fim de, para que...

14. de proporcionalidade: à medida que, à proporção que, quanto mais...mais, quanto mais...menos.

Com particípios, não se usam as formas sintéticas melhor e pior. Usam-se as formas analíticas mais bem e

mais mal.

EIe estó mais bem preporødo poro o concurso.

Nas relaçöes de comparação, pode-se usar que ou do que.

EIa é mais bonita que /do que a mãe.

01. de adição: e, nem, não só... mas também, não apenas... como ainda, não só...como também...

02. de adversidade (contraste/oposição): mas, contudo, entretanto, todavia, porém, no entanto, não obstan-

te...

03. de alternância: ou, ou...ou, ora...ora, já...já, quer,..quer, seja...seja...

04. de conclusão: portanto, logo, então, por isso, pois (posposto ao verbo), por conseguinte, assim, dessa for-
ma, desse modo...

05. de explicação: que, porque, pois (anteposto ao verbo), porquanto.

06. de causa: visto que, já que, porque, como (em oração anteposta), haja vista, porquanto, uma vez que, dado
que...

Adjetivo

bom

mau

grande

pequeno

As formas sintéticas são usadas na comparação de substantivos.

Esta sola é maior que aquela.

As formas analíticas são usadas na comparação de adjetivos.

Esto sola é mdis grande que confortável.
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PR= PRONOME RELATIVO

TODO PR retoma um termo antecedente com o qual mantém relações de sentido.

Usa-se preposição antes de PR sempre que o termo posposto a ele exigir,

Só devem ser precedidos de preposição monossilábica. Em caso de preposiçäo com mais de uma

sílaba, usa-se o qual (e variações).

O pronome QUEM, quando seguido de VTD, será precedido da preposição A para efeitos de AJUSTE

FONÉTlCO. Trata-se de OD preposicionado.

O pronome QUEM só pode ser usado para se referir a pessoas ou entes personificados

O pronome ONDE só pode ser usado para retomar lugar (não necessariamente geográfico)

ONDE equivale a EM QUE.

CUJO e variaçöes devem ser empregados da seguinte forma:

a) aparecem entre dois substantivos;

b) indicam noção de posse (seu/sua);

c) concordam com o termo consequente;

d) retomam, como todo PR, um termo antecedente (perguntar de quem ao consequente);

e) não admitem posposição de artigo;

f) não apresentam sinônimos perfeitos (a frase demandará ajustes).

Só será PR depois das palavras FORMA, MANEIRA, JEITO, MODO ou sinônimos

Equivale a COM QUE.

Só é PR depois de pronomes indefinidos ou demonstrativos. Equivale a QUE / O QUE.

Os pronomes QUE e O QUAL (e variaçöes) podem se referir a coisas, pessoas ou lugares.

O QUAL e variações concordam com o antecedente e fazem combinação ou contração com
preposição, pois são precedidos de artigos.

Ftf,ilHr¡n.FB
PR

qUG/AU,SM

QUEM

ONÐE

CUJO

coMo

QUANTO

QUE /
OQUAL

NAONÃONÃO

NÃONAO

O AS; O5, AS {e
vartäçöàs)

ËLE,

rHE/rHES

ME, TE,5E,

NOS, VOS
STü¡jsilivt

stM

STÍMl:rw/STTMI

SIV/lstM
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- Nada nos impede de sair logo daqui.
- Ninguém o viu.

- Por que o prenderam ali?
- Quanto me custou aquela atitude!
- Quem me dera poder ir à Europa !

- Talvez nos encontremos ainda hoje.
- Aqui se fabricam móveis de estilo,
Enfim, vejo-te feliz.(adv. com pausa)

- Mal se viram, começaram a discutir.
-O ser humano ama o outro que o faz feliz.
- Se me visse, eu ficaria constrangida.

- Alguns se admiraram com a beleza do pôr do sol,
- Aquilo me deixou encantada.

V.Sa. o recebeu.

- Em se tratando de dinheiro, dirija-se ao caixa.

- Ou você fala agora, ou se cala para sempre

- Por me ajudares, serás recompensado.

EXEMPLOS

- A jovem sentír-ge-á segura se você o ocomponhor.
- O tempo devolver-þ-á a tranquílidode.

Observe, porém:

Nin8uém te perturbará
(palavra negativa)

Nós lhe diremos o verdade.
(pronome)

Assim, se houver palavra atrativa, a próclise pre-
valecerá.

Quando antes do verbo existe qualquer palavra de valor ne-
gativo.

Nas oraçöes ou frases interrogativas, exclamativas e optativas
(As oraçöes optativas exprimem desejo).

Quando há, antes do verbo, um advérbio (sem pausa).

Havendo pausa, usa-se a ênclise.

Quando há, na oração, um pronome relativo ou conjunção su-

bordinativa.

Quando antes do verbo há outro pronome: demonstrativo, in-
defi n ido, de trata mento, relativo, i nterrogativo.
Trata-se de um caso de próclise por eufonia.

Com o verbo no gerúndio, regido de preposição em.

Nas oraçöes coordenadas alternativas.

Com o infinitivo flexionado, regido de preposição.

REGRAS DE EMPREGO

Só se usa no futuro do presente ou no futuro do pretérito, des-

de que não haja, na oração, um fator de próclise.

Obs.l Não se usa pronome átono enclítico com ver-
bos no futuro do presente e no futuro do pretérito.

Dir-låe-ei algo. (certo)

Direi-låe algo. (errado)

1. Não se usa pronome oblíquo átono no início de frase. - Descuidou-se do fato.
2. Não se usa pronome oblíquo átono depois de ponto e vírgula (;). - Não se esqueceu do fato; lembrava-se de tudo.
3. Não se usa pronome oblíquo átono depois de particípio. - Tinha se distraído com a questão.

4. Não se usa pronome oblíquo átono depois de futuros do indicativo. - Contar-me-ia a verdade.

REGRAS DE EMPRECO EXEMPLOS

tflfl¡mc

uTrõr¡ilß:c
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EXEMPLOS

- Falqrqm-me que o espetáculo foi morovilhoso.
- "Trogo-te flores, restos erroncodos..."

- Por favor, ojude-ms o solucionor este problema !
- Cuida-þropaz!

- Vim mostrar-lhe os provos. (inÍínitívo)
- Porou, olhando-me desconfiodo. (gerúndio)

Obs.: O infinitivo impessoal regido de preposição ad-
mite a U!2cüêe ou a enlLsg mesmo havendo fotor
de próclise:

Para defen d e r-se, otocou-o.
Porø se defendet atocou-o.
Porø não defender-se, soiu.

Porø n,ão se defender, soiu.

REGRAS DE EMPREGO

Na língua culta, não se inicia a frase com pronome átono; portan-
to, se a frase comecar com verbo. será de rigor a ênclise,

Também nas frases imperativas afirmativas, usa-se a ênclise.

Obs.: Não se usa o pronome enclítico ao verbo no particípio,

como em: Tenho deliciodo-me com a leiturq dos clóssicos. (errodo)

Com os verbos no infinitivo e gerúndio, se não houver fator de
próclise.

Com os pronomes o, a, os, as e verbo no infinitivo não-flexionado
regido de preposição a, por eufonia, usa-se a ênclise.

Estavam ali a observá-lo.
(Observe o som do frose construída com próclise: Estavam ali a o

observor).

Ettailß{t

remPos com'ostos 

"i;-:'T: 

*îffi 
".tJ

Tinha escr¡to

Havio visto

Nos tempos compostos, são possíveis as seguintes colocaçöes pronominais:

a)Se a frase começa com verbo:

Têm- me env¡ado muitos informoções.

Ênclise ao verbo auxiliar ou solto entre os dois

Haviam- no visto lá pelos lados do mercado.

Ênclise ao verbo auxiliar.

b)Quando há fator de próclise:

Ninguém me tínha visto mesmo. Ninguém tinha me visto mesmo.

Obs.: Não se usa o pronome enclítico quando o verbo está no particípio.

: L10



LOCUçÕES VERBAIS COM INFINITIVO

a) Se a frase não começa com verbo:

Ele me devia acolher noquela hora' -) Próclise ao verbo auxiliar

Ele devia me acolher noquela hora. -) Solto entre o auxiliar e o principal

Ele devio ocolher-me naquelo horo. -) Ênclise ao verbo principal

b) Se a frase começa com verbo:

Preciso me calor. lPronome entre o verbo

lauxiliar e principal ou depois

I oo verbo principalPreciso calar-me.

LOCUçöES VERBAIS COM GERÚNDIO

a) Se a frase não começa com verbo:

O combustível se foi esvaindo.-> Próclise ao verbo auxiliar

O combustívet foi-se esvoindo.) Ênclise ao verbo auxiliar

O combustívelfoi esvoindo-se.-) Ênclise ao verbo principal

b) Se a frase começa com verbo:

Estova se adoptando ù cidade grande.-) Pronome entre o verbo auxiliar e principal

Estavo adaptando-se à cidade gronde.) Pronome enclítico ao verbo principal

vERBO AUXIUAR + PREPOSIÇÃO + l¡¡rlrultlvo

a) Se a frase não começa com verbo:

Ele hó de Se dcostumar,-) Próclise ao verbo auxiliar

Ete há de ocostumdr-se.-l Ênclise ao verbo principal

Ete se hú de acostumor.-) Próclise ao verbo auxiliar

b) Se a frase começa com verbo:

Hão de se ojeitar.) Próclise ao verbo principal

Hdo de ajeitar-se:) Ênclise ao verbo principal

Observação: As normas de colocação pronominal, no Brasil, não devem ser tomadas como inflexíveis visto que são, mui'

tas vezes, determinadas pela eufonia ou pela ênfase.

Há, ainda, na llngua falada e escrita no Brasil uma nítida preferência pela próclise, enquanto, em Portuqal. há oreferência

oela ênclise.

rLÁvrn nttt coulNHo SARMENTo
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coNsrDERAçÕES GERAIS

^

CASOS PROIBIDOS:

1) Em início de frase.

2) Depois de ponto e vírgula (;).

3) Depois de particípio (ADO / |DO/DO/
Go/rolso).

4) Depois de futuros do indicativo.

RECOMENDADO

t

Pronomes

demonstrativos ou

indefinidos em função

substantiva

Frases i nterrogativas,

exclamativas e optativas

(desejo)

oBSERVAçöES FtNA|S:

1) lnfinitvo impessoal - em geral vem precedido de preposição: A, DE,

PARA. Nesse caso, pode-se usar próclise ou ênclise.

Ela tem medo de se entregor.

Ela tem medo de entregor-se.

2) Futuro do subjuntivo: vem precedido de conjunção (quando, caso,
se...) + caso obrigatório de próclise.

Quando se lembrar do foto, será tarde.

A conjucação obriga a próclise

3) Havendo vírgula, a ênclise será preferencial.

Hoje, fala-se em liberdade sexual.

4)Apossínclise: trata-se da POSSIBILtDADE de colocação do
pronome entre duas palavras atrativas ou antes da palavra atrativa

O governo se não referiu oo caso,

A questdo o que se não referiu o rapaz foi encerrado

5) Colocação de pronomes em locuçöes verbais:
Seguem-se as mesmas regras de colocação.

O governo se deve lembrar do foto.
O governo deve se lembrar do fato.
O governo deve-se lembrar do fato,
O governo deve lembrar-se do fato,

OBRIGATÓRIO

Palavra de sentido negativo

Conjunção subordinada

Pronome relativo

Advérbio curto sem vírgula

Gerúndio precedido de EM

Só poderá ser usada se não

houver caso de próclise

Só poderá ser usada com

futuros do indicativo

Será obrigatória se o verbo no

futuro do indicativo iniciar a
frase

Se não houver caso obrigatório
de próclise nem de mesóclise,

ambas as colocações serão
possíveis

A ênclise só será obrigatória se

a próclise for proibida

Se não houver obrigatoriedade
ou proibição, as duas

colocações serão possíveis

H
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Para se referir a um termo descontextualizado, admite-se o uso de esse(s), essa(s), este(s), estas(s).

As mulheres tiveram muitas conquistas ao longo dos últimos anos. Estas / Essas estão, em gerol, ligados ao
trabalho e à liberdade sexual.

3e

Distante dos interlocutores

Passado distante

Primeiro elemento

1eL-

Perto do receptor

Passado ou futuro próximo

Elemento intermediário

Já disse

13

Perto do emissor

Presente

Útimo elemento

Vai ser dito

Pessoa

Espâço

Tempo

Enqmêrâção

Te(torTrecho

Base + E(Conj. AR)/Base + A(Conj. ER/

oR/rR)

Presente subjuntivo. Exceto TU e VÓS,

que vêm do presente do indicativo sem

o "5"

Não + presente subjuntivo

Base + RA (todas) e RE (vós)

Base + SSE (há conector: se, caso...)

Base + R (há conector: se, caso...)

rei, rás, rá, remos, reis, rão

ria, rias, ría, ríamos, ríeis, riam

va (ar), ia (er/irl, nha (ter, pôr, vir e
derivados)

No vós, usa-se "e"

Presente subjuntivo

lmperativo afirmativo

lmperativo negativo

Pretérito mais-que-

-perfeito do indicativo

Pretérito imperfeito do

subjuntivo

Futuro do subjuntivo

Futuro do presente do

indicativo

Futuro do pretérito do

indicativo

Pretérito imperfeito

indicativo

Presente do indicativo

Base = Le sing - O

Presente Perfeito

lndicativo

Base = la plural-RAM

lnfinitivo lmpessoal

Base 1 = verbo-R

Base 2 = verbo-
(vogal+R)

GRUPOT

GRUPO 2

GRUPO 3
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REQUERE

REOUVE

APROUVE

COUBE

VI

PRECAVE

PROVE

VIE

TIVE

PUSE

TIVERAM

PUSERAM

REQUERERAM

REOUVERAM

APROUVERAM

COUBERAM

VIRAM

PRECAVERAM

PROVERAM

VIERAM

rever, entrever, anteve[ prever

advir, desavir, intervir, provir, sobrevir, convir

obtel entrete¡ manter; reter, deter, conter

repor, anterpor, impor, interpor...

PROVËR

vrR

TER

PôR

REQUERER

REAVER

APRAZER

C,ABER

VER

PRECAVER

¡us¡vEmras

MED|AR, ANS|AR, REMEDtAR, tNTERMEDtAR, INCENDIAR, ODIAR.

Tais verbos se conjugam com o verbo ODIAR (ODElo, ODElas, ODEla, ODiamos, ODiais, ODElam).

Espero que o governo n*situoções de conflito. (correto: medeie)

Todas as formas de querer e pôr são grafadas com "S": quis, quisesse, pusesse..

Verbos terminados em -UlR são grafados com l: possuir - possui/contribuir - contribui

Verbos terminados em -UAR são grafados com E: conceituar - conceitue/efetuar - efetue...

Adivinhar - não apresenta "D" mudo.

Reaver é um verbo defectivo e nunca apresenta NH ou J.

Espera-se que o governo reaveio o dinheiro investido.(errodo)

Eu re av ej o,/ re av e n h o. ( e rra d o )

*O verbo é defectivo. Tais formas não existem. Use sinônimos

Precaver é um verbo defectivo e nunca apresenta NH ou J.

Ndo me prÞ,4eio. (errado)

Ndo me prec\Qnho.(errodo)

*O verbo é defectivo. Tais formas não existem. Use sinônimos.

ff.TSir
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TER/FIAVER + QUE/DE + INFINITIVO

Gerúndio (NDO)
Particlpio (ADO/IDO/OUTROS) /

Infi nitivo (AR/ERJORJIR)

Ela se considera gentil.

Haver (existencial) / fenômenos naturais /
haver e fazer (tempo decorrido) / ser (hora/

data/distância).

ter/haver + particípio

ser/estar + particlpio

Poder/dever/ter/começar/precisar.
+ infinitivo/gerúndio

Ele tinha pagado I pago as contas,

As contas foram pagas por ela.

Traznr - tra¿ido I fazer - feiø I
abrir - aberto

Vinho dnto. Menino bento,

colorir, adequar-se, pr€caver, reaver, explodir,
falir, demolir

lati¡ miar, nevar, chover

Ela se tornou uma boa máe.

Ela se vestia mal.

Cantar / Vender

caber - caib-o / vale¡ - valh-o
dormir - durm-o / perdir - peç-o

fazer - faç-o I trazer - trag-o
medir - meç-o / sorrir - sorri-o

Ser /Ir

.Aceitado - aceito / acendido - aceso...

Ele tinha expressado seus sentimentos'

Seus sentimentos foram expressos,

AUXILIAR - determina a CONCORDÂNCIA.

PRINCIPAL - determina a REGÊNCIA.

TEMPO COMPOSTO

PASSryA

CARGASEMÂNTICA

TER+ INFINITIVO

São empregadas em locuçóes vetbais ou em oraçóes

reduzidas, Podem funcionar como substantivos, adjetivos
ou advérbios.

Apresentam pronome oblíquo átono integrante, ou seja,

sem funçáo sintática,

A maioria dos verbos pronominais é VTI.

Apresentam pronome oblíquo átono ¡eflexivo com funçáo
sintática de OD ou OI.

O sujeito pratica e sofre a açáo expressa pelo verbo.

Constituem oraçóes sem sujeito.

Em geral, permanecem sempre na 3'pessoa singular.
Aoenas o ve¡bo ser varia, concordando com o númeral a

que se refere.

Sáo empregados na construçáo de locuçôes vetbais (mais de

um verbo com um único sentido),

Em geral, usa-se o particípio regular na voz ativa com os

auiliaresTERe HAVER.

Em geral, usa-se o particípio irregular na voz passiva com
os ar.rxiliares SER e ESTAR.

Alguns autores admitem as formas
PAGO e GANHO também navozativa,.

A maioria dos verbos apresenta aPenas um Particþio.

Alguns particþios iregulares sáo usados apenas como adjetivos.

Náo apresentam algumas fotmas verbais.

Alguns verbos sáo considerados defectivos Por questóes

semânticas.

Náo apresentam alterações no radical nem no paradigma.

Apresentam pequenas alteraçóes no radical ou no paradigma'

Apresentam profundas alteraþes no radical e no paradigma.

Em geral, apresentam mais de uma forma de particípio.
Regular (ado/ido) / Irregular (do/gols/o).

FORMAS

NOMINAIS

REFTEXIVOS

IMPESSOAIS

VERBOS

AUXITIARES

DEFECTIVOS

PRONOMINAIS

REGUTARES

IRREGUTARES

ANôMAtOS

ABUNDANTES

flGfvnlfas@EItrWtrVNnl¡t.K
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

O sujeito pratica a ação.

Pode ser formada a partir de qualquer tipo de verbo.
Admite como auxiliar os verbos TER e HAVER.

O sujeito sofre a ação experessa pelo verbo.
Só pode ser formada a partir de VTD ou VTDI.

O objeto d¡reto da voz ativa corresponderá sempre ao sujeito da passiva.

O sujeito da voz ativa corresponderá sempre ao agente da passiva.

o agente da passiva pratica a ação sobre o sujeito paciente. Trata-se de um termo
facultativo introduzido pelas preposiçöes por, pelo(a)/(s)ou de.

Voz passiva analítica: locução verbal (ser/estar + particípio). Pode ocorrer com outro verbo
auxiliar: continuar, fi car, permanecer.

Voz passiva sintética: VTD/VTDI+SE(PA). O verbo deve, obrigatoriamente, concordar com o
sujeito paciente.

O sujeito é agente e paciente, ou seja, pratica e sofre a ação do verbo.
Depende de um pronome reflexivo ou de uma construção reflexiva.
Pode indicar reflexão ou reciprocidade,

vozATtvA

voz PAsstvA

VOZ REFLEXIVA

ffivrcn

Tenho estudado

Tinha estudodo

Terei estudado

Teria estudodo

Que tenho estudado

Que tivesse estudado

Que tiver estudado

Ter estudado

Tendo estudado

Pretérito Perfeito Composto do

lndicativo

Pretérito ma is-q ue-perfeito
Composto do lndícativo

Futuro do Presente do Composto

lndicativo

Futuro do Pretérito Composto

do lndicativo

Pretérito Perfeito Composto

do Subjuntivo

Pretérito ma is-q ue-perfeito
Composto Subjuntivo

Futuro Composto

do Subjuntivo

lnfinitivo Composto

Gerúndio Composto

Presente do

I ndicativo+particípio

Pretérito lmperfeito do

I ndicativo+pa rticípio

Futuro do Presente do

I nd icativo+pa rticípio

Futuro do Pretérito do

I ndicativo+particípio

Presente do

Su bju ntivo+pa rticípio

Pretérito lmperfeito do

Su bjuntivo+pa rticípio

Futuro do

Su bj u ntivo+particípio

lnfinitivo+particípio

Gerúndio+particípio

Lt¡t{flzmtl.rtrYErcñrVlilCFfil
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Se ele nos vir novamente (...)

Se alguém intervier no caso
(... )

Se ninguém contiver o rapaz
(...)

Se o rapaz depuser no caso

(...)

Se ela refizer a tarefa (...)

Se as pessoas provessem suas

famílias (...)

Se ninguém se precavesse (...)

Ela não reouve (...) /
Se ela reouvesse (...)

Se ninguém requeresse o

documento (...)

Se ninguém se precavisse (...)

Ela não reaviu o dinheiro (...)
(reavesse, reavisse)

Se ninguém requisesse o

documento (...)

Se ele nos ver novamente (...)

Se alguém intervir no caso (...)

Se ninguém conter o rapaz (...)

Se o rapaz depor no caso (...)

Se ela refazer a tarefa (...)

Se as pessoas provissem suas

famílias (...)

FIZE

PROVE

PRECAVE

REOUVE

REQUERE

VI

VIE

TIVE

PUSE

Fazer

Prover

Precaver

Reaver

Requerer

Ver

Vir

Ter

Pôr

Ø

re, pre, ante,

entre
ad, con, inter,

sobre, pro

ob, re, de, man,
con, entre, abs...

re, de, pro, ante,

com, inter, dis,
su, sobre

re, Per

Ø

Ø

ø

UInIrcI:II' :f¡IrCS C:n¡fal
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em

âm

ssem

fem

EtES

m/âô

ram

fam

vam I iam I
nham

fao

rtem

rdes

VóS

ls

stes

fels

veis / eis /
nheis

rels

flets

els

ars

ssels

NóS

mos

mos

ramos

vamos /
íamos /
nhamos

remos

flamos

emos

amos

ssemos

rmos

ELE

aleli

eu/iu/ou

ra

val ial nha

fa

na

e

a

sse

f

flas

es

as

sses

res

TU

s

ste

ras

vas / ias /
nhas

ras

rla

e

a

sse

r

EU

o/ou/ei

l/ el

fa

valialnhe

fel

Desi¡ências
modo-temporais

Ø

Ø

RA

VA/ IA/ NHA

REI / R,Á.

RTA

AR+E

ER/OR/IRÐA

SSE

R

Idêntico ao presente do subjuntivo, EXCETO tu e vós do imperativo afirmativo (vêm do presente do indicativo - s)

TEMPOS VERBAIS

Presente do Indicativo

Pretérito Perfeito do
Indicativo

Pretérito MQP do
Indicativo

Pretérito Imperfeito do
Indicativo

Futuro do P¡esente do
Indicativo

Futuro do Pretérito do
Indicativo

Presente do Subjuntivo

Pretérito Imperfeito do
Subjuntivo

Futuro do Subjuntivo

Imperativos

DÍVIT
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

ADVERTIR
PI : advirto, advertes, adverte, adverti-
mos, advertis, advertem
PS: advirta, as, a, advirtamos, advirtais,
advirtam

ASPERGIR
PI: asperjo(ê), asperges, asperge, asper-
gimos, aspergis, aspergem
PS: aspirja, aspírjas, aspirja, aspirja-
mos, aspirjais, aspirjam

CABER
PI: caibo, cabes, cabe, cabemos, cabeis,
cabem
PS: caiba, caibas, caiba, caibamos, cai-
bais, caibam
PPI: coube, coubeste, coube, coube-
mos, coubestes, couberam

CHOVER
PI: chove, chovem
PS: chova, chovam

COMPELIR
PI: compilo, compeles, compele, com-
pelimos, compelis, compelem
PS: compila, compilas, compila, compi-
lamos, compilais, compilam

DISCERNIR
PI : discirno, discernes, discerne, dis-
cernimos, discernis, discernem
PS: discirna, -as, -a etc.

EXPLODIR
PI: eu, explodes, explode, explodimos,
explodis, explodem
PS: -

FALIR
PI: falimos, falis
PS: (só é conjugado quando após o "I"
houver "i": falia, falias...- fali, faliste...-
falira, faliras...)

FRIGIR
PI: frijo, freges, frege, frigimos, frigis,
fregem
PS: frija, frijas, frija, frijamos, frijais,
frijam

GERIR
PI : giro, geres, gere, gerimos, geris, ge-
rem
PS : gira, -as, -a etc.

IMERGIR
PI: imerjo(ê), imerges, imerge, imergi-
mos, imergis, imergem
PS: imerja, imerjas, imerja, etc.

MOSCAR
PI : musco, muscas, musca, moscamos,
moscais, muscam
PS: musque, musques, musque, mos-
quemos, mosqueis, musquem

MUNIR
PI: muno, munes, mune, munimos,
munis, munem
PS: muna, -as, -a etc.

POLIR
PI : pulo, pules, pule, polimos, polis,
pulem
PS: pula, pulas, pula, pulamos, pulais,
pulam

PRECAVER
PI : precavemos, precaveis
PPI: precavi, precaveste, precaveu, pre-
câvemos) precavestes, precaveram
MQP: precavera
IS: precavesse

PREMIAR
PI: premio, premias, premia, premia-
mos, premiais, premiam
PS: premie, premies, premie, premie-
mos, premieis, premiem

PROVER
PI: provejo, provês, provê, provemos,
provedes, provêem
PS: proveja, -as, -a etc.
PPI: provi, proveste, proveu, provemos,
provestes, proveram

REAVER
PI : reavemos, reaveis
PS: -

PII: reavia, -as, -a, etc.

ARRUINAR
PI: arruino, arruinas, arruina, arruina-
mos, arruinais, arruínam
PS: arruine, arruines, arruinemos, ar-
ruineis, arruinem

AVERIGUAR
PI: averiguo, averiguas, averigua, averi-
guamos, averiguais, averiguam
PS: averigúe, averigúes, averigúe, averi-
guemos, averigueis, averigúem

APRAZER
Pl: aprazo, aprazes, apraz, aprazemos,
aprazeis, aprazem
PS: apraza, aprazes, apraza, aprazamos,
aprazaís, aprazãm
PPI: aprouve, aprouveste, aprouve,
aprouvemos, âprouvestes, aprouveram

MQP: aprouvera, aprouveras, aprouve-
ra, aprouvéramos, aprouvéreis, aprou-
veram

COMERCIAR
PI: comercio, comercias, comercia, co-
merciamos, comerciais, comerciam
PS: comercie, comercies, comercie, co-
merciemos, comercieis, comerciem
PPI: comerciei, comerciaste, comer-
ciou, comerciamos, comerciastes, co-
merciaram

CONSTRUIR
PI : construo, construis (ou constróis),
construi (constrói), construímos, cons-
truís, construem /constroem)
PS: construa, -as, -a etc.

CUSPIR
PI: cuspo, cospes, cospe, cuspimos,
cuspis, cospem
PS: cuspa, -as, -a, etc. (os demais tem-
pos sempre com "u')

COLORIR
PI: eu, colores, colore, colorimos, colo-
ris, colorem
PPI: colori, coloriste, coloriu etc. (só

não possui aquelas pessoas em que,
seguindo-se ao "r" teríamos 'a" ou 'o')

11"8



CEDER
PI : cedo, cedes, cede, cedemos, cedeis,

cedem
PS: ceda, cedas, ceda, cedamos, cedais,

cedam

CERZIR
PI: cirzo, citzes,cirze, cerzimos, cerzis,

cirzem
PS: cirza, cirzas, cirza, cirzamos, cir-
zais, círzam (os demais temPos com
'e")

CINGIR
PI : cinjo, cinges, cinge, cingimos, cin-
gis, cingem
PS: cinja, cinjas, cinja, cinjamos, cin-
jais, cinjam

ESCAPULIR
PI : escapulo, escapoles, escapole, esca-

pulimos, escapolis, escapolem
PS: escapula, -as, -a etc,

FERIR
PI: firo, feres, fere, ferimos, feris, ferem

PS : fira, -as, -a etc.

RESFOLEGAR C VATiANtC RESFOL-

GAR
PI: resfólego, resfólegas, resfólega, res-

folegamos, resfólegam (resfolgo, res-

folgas, resfolga, resfolgamos, resfolgais,

resfolgam)
PS: resfólegue, resfólegues, resfólegue,
resfoleguemos, resfolegueis, resfóle-

guem (resfolgue, resfolgues, resfolgue,

resfoleguemos, resfolegueis, resfol-

guem)

SOAR
PI : soo, soas, soa, soamos, soais, soam

PS: soe, soes, soe, soemos, soeis, soem

PPI: soei, soaste, soou, soamos, soastes,

soâram

SUAR
PI : suo, suas, sua, suamos' suais, suam

PS: sue, sues, sue, suemos, sueis, suem

PPI: suei, suaste, suou, suamos, suastes,

suaram

VER
PI : vejo, vês, vê, vemos, vêdes, veem

PPI: vi, viste, viu, vimos, vistes, viram
PS: veja, vejas, veja, vejamos, vejais, ve-
jam

VIR
PI : venho, vens, vem, vimos, vindes, vêm

PS: venha, venhas, venha, venhamos,

venhais, venham
FUT. SUBI.: vier, vieres, vier, viermos,
vierdes, vierem
PPI: vim, vieste, veio, viemos, viestes,

vieram
FUT. IND.: virei, virás, virá, viremos,
vireis, viråo
IMP. SUBJ.: viesse, viesses, viesse, viés-

semos, viésseis, viessem

FLÁVIA RITA COUTINHO SARMENTO
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UNID,qÜT IV

MORFEMAS

Säo unidades estruturais que constituem uma
palavra.

Radical ou Semantema
Parte da palavra responsável pela produção

de sentido. Não é necessário que ele se mantenha
igual em todos os derivados. Pode haver alteração
como em pobre e paupérrimo, vida e vitalício...

Pedregulho - PEDR

Anoitecer - NOITE

Girassol-GIRAeSOL

Termos Cognatos
São cognatos palavras da mesma família eti-

mológica. Elas apresentam o mesmo radical ou
semantema e guardam alguma relação de sentido
obrigatoriamente. Pode ser até o sentido oposto,
mas deve haver uma relação de sentido, como em
leal e desleal, uso e desuso...

terrestre / terrorista

- Nao são cognatos e nem têm relação de sentido.
(rødicai s T ERRA/ TERROR)

vida / vital / vitalício / vivência / viver

- São cognatos.

uso / desuso / usual / usuário - São cognatos.

L20

MORFOLOGIA
Formação de palavras

Desinências
Tiata-se das flexões que uma palawa pode sofrer

em função do contexto discursivo. Desinências não

formam novas palawas. Vejamos um exemplo:

Amar e amamos não são cognatas e nem de-

rivadas. São a mesma palavra, têm o mesmo sen-

tido. 'Amamos" é uma forma do verbo "amar"

submetida a um processo flexional.
Há dois tipos de desinências - as nominais e

as verbais.

Conceito de vogal temática: liga o radical a
uma desinência.

ffi

(ú
o
q)
ê-

Nrimero.pessoais

o
L
(u

E
\:J
z

o
o

Modo-temporais

o
o-
E
OJF

E
L
J

E

Número

Lg
J
Þ')g
t5

o
.=
.E

(ur

Cênero

o
.E
J
(J
(ú

[lffiffiNEETTTilIß

Des. Nú-
mero

s

s

Des.

Cênero

A

o

Vogal
temática

E

E

Radical

MENIN

MENIN

MAR

JOVEM

TELEFON

Palavra

Meninas

Menino

Mares

Jovem

Telefone



As desinências verbais podem ser:

. Modo-temporais: indicam o modo e o tempo

no qual o verbo se encontra conjugado. Os verbos

conjugados em formas primitivas não apresen-

tam desinências modo-temporais diretas.

São formas primitivas do verbo:

- Inflnitivo impessoal;

- Presente do indicativo;

- Pretérito perfeito do indicativo.

Nessas formas, o verbo apresentará desinên-

cias número-pessoais, com aspecto temporal.

A vogal temática dos verbos é definida pela

conjugação:

AR +A
ER / OR -+E

IR +I

Nem toda forma de conjugação verbal apre-

senta vogal temática.

Tema
Trata-se da junção do radical a uma vogal te-

mática. Como nem toda palavra tem vogal temá-

tica, nem toda palavra apresentará tema.

Vendesse - tema: vende

rúvtn Rlr¡, coulNH0 SARMENTo

Mares - tema: mare

Pørtiram - tema: pørti

Afixos
São acréscimos feitos ao radical capazes de

modificar o sentido da palavra e/ou sua classe.

São elementos distintos da desinência, porque

formam novas palavras.

Os afixos são divididos em dois tipos: prefixos

e sufixos.

- Prefixos - antes do radical.

- Sufixos - após o radical.

Vejamos exemplos:

Feliz - ødjetivo

Infeliz - a classe foi mantida, møs o sentido foi
totalmente alterado : negação.

Felicidade - o sentido não foi significativamente
alterado, mas a classe mudoi (substantivo).

Infelizmente - mudou-se a classe e o sentido.
A faløvra é um advérbio com valor de negaçao.

Exemplos de prefixos:

DESleal, INjusto, MANter RBter.

Exemplos de sufixos:

comunicaÇÃO, comuniCAD O,
justlÇ A, IealMEN T E, gosúOSO.

Os sufixos costumam modificar mais a classe
do que os prefixos. Estes normalmente alteram

mais o sentido da palavra que sua classe.

Vogal ou Consoante de Ligação
São utilizados para ligar afixos ao radical ou

radicais entre si.

Girø + ssl = girassol - hó um "-s" de ligøção.

Algumas bancas denominam
os afixos de ínfixos.

DNP

MOS

OU

o
MOS

MOS

DMT

VA

E

VA

RíA

SSE

Vogal

temática

^

A

A

E

Radical

AM

DEIX

AM

AM

CANT

CANT

VEND

Palavra

Amávamos

Deixou

Amo

Amemos

Cantava

Cantaríamos

Vendesse
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PORTUCUÊS DESCOM PLICADO

A + crônico = ano.crônico - há uma vogøl e uma

consoante de ligøção. Nesse caso, pode-se dizer que

há umø sílaba de ligaçao, porque NAforma uma

sílaba.

Legal + dade = legalidade

(apresenta a vogal "i" de ligøção)

DERIVAÇAO

Formação de palavras novas a partir de um
vocábulo já existente, acrescentando-lhe afixos

(prefixos e/ou sufixos) ou reduzindo-o (corte de

elementos finais).

Há seis tipos de derivação:

. Prefixal ou prefixação

. Sufixal ou suflxação

. Prefixal e sufixal

. Parassintética ou parassíntese

. Regressiva

. Imprópria ou conversão

Derivação Prefixal
Acréscimo de prefixos à palavra primitiva.
pré-histórico, dispor, desleal, ab-rogar

sup er -homem, eufo ni ø, v ice- diretor,

semí- círculo, infeliz, refozer, bínó culo...

de depor

com * por= compor

im impor

indecom indecompor

Derivação Sufixal
Acréscimo de sufixos à palavra primitiva.
plan altino, le aldad e, p or tu gu e s ø, b o ní ssimo,

møcérrimo, inquietude, manteigueira, ramagem,

sofrimento...

L22

Derivação Prefixal e Sufixal
Acréscimo independente de sufixos e de prefi-

xos à palavra primitiva.

deslealdade, ínquietude, infeli cidade,

ultrap ass agem, reconsideração.

Derivação Parassintética
(ou Parassíntese)

Acréscimo simultâneo de sufixos e de prefixos

à palavra primitiva.

ømolecimento, entristecer, desalmado,

env elhecer, rep atr iado...

Derivação prertxd e

sufixal * Derivaçño parassintética

Para que uma palavra seja formada por deriva-

ção prefixal e sufixal, é necessário que ela subsista,

com sentido, depois de retirarmos o sufixo e/ou o

prefixo. Assim:

deslealmente reconsideração

desleal // lealmente reconsiderar // consideração
deriv. deriv. deriv. deriv.

prefixal sufixal prefixal sufixal

|á as palavras emagrecer e entristecer sâo for.

madas por derivação parassintética, pois, se reti-
rarmos qualquer um dos afixos, elas não subsis-

tem com sentido.

emagrecer entristecer

emøgro // magrecer € nao existem= entriste // tristecer

Derivação Regressiva
Criação de uma nova palavra por meio da su-

pressão de elementos da palavra primitiva.

janta (de jantar) canto (de cantør)

venda (vender) ataque (de atacar)

defesa (de defender) compra (de comprør)

t
I
I
I
I
I
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EBT@
regressiva forma, de modo

gerø\, substøntitvos abstratos agentivos a Par'
tir de verbos. Alguns autares consideram as

reduções como derivações regressivas.

Nao é habituøI na NGB.

Derivação lmprópria
Processo que consiste na mudança de classe

gramatical das palavras.

a) substantivos próprios passam a comuns:

gilete (de Gillette) - Iôminø x inventor

Ele é o judas da turma.

bom-bril (por palhinhø de aço)

b) substantivos comuns passam a próprios:

Iosé Costa Coelho, Nara Leão, Fernando

Ferreira Neto...

c) substantivos a adjetivos:

comício monstro - mulher gato - camisørosa

d) verbos a substantivos:

o jantar - o prazer - primeiro andar

e) particípios a substantivos ou a adjetivos:

a bebida - o passødo - vinho tinto
(substantivos) (adjetivo)

A ilerivøção ímprórpía também recebe o

nome de conversã.o,

rrÁvll nltn coulNHo SARMENTo

coMPosrcAo

Criação de novas palavras com sentido novo,

pela associação de duas ou mais palavras já exis-

tentes, com ou sem modificaçåo de sua forma.

Há dois tipos de composição:

. Por justaposição (sem modificação dapalawa)

. Por aglutinação (com modificação da palawa)

Composição por j ustaposição
Dois ou mais elementos que se unem forman-

do uma só palavra, conservando autonomia de

forma e acentuação própria.

amor-perfeito, pé de moleque, girassol,

pøu d'ógua, guarda-chuva, børco a vela,

nøvio -es cola, mølmequer, bem-te-vi,,,

Composição por aglutinação
Dois ou mais elementos que se unem numa só

palawa, subordinada a um só acento e com perda de

autonomia de forma.
embora (emboahora) planalto (plano alto)
petróleo (petrøóleo) øguardente (água ørdente)

vinagre (vinho agre) você (vossa mercê)

HIBRIDISMO

Formação de uma palavra composta, cujos ele-

mentos provêm de línguas diferentes.

televisão (tele + vßão)
grego latim

alcoômetro (álcool + metro)
árabe grego

abreugrafia (abreu+grafia)
port. grego

sociologia (socio+Iogia)
latim grego

capim-melo so (capim + meloso)

tupi-guar. port.

burocracia (bureau+craciø)
francês grego

automóvel (auto + móvel)
grego latim

I
I
I
I
I

I
I
I
I
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PORTUCUÊS DESCOM PLICADO

É, preciso não confundir este processo com

composição por aglutinação. Nn composição,

os elementos sño de utna mesma lingua:

datílogrøfia ( do grego).

No hibridismo, de línguøs diferentes:

alcoômetro (do árabe e do grego).

OUTROS PROCESSOS

DE FORMAÇÃO DE PALAVRAS

onomatope¡a
Processo que consiste na criação de palavras

imitativas.

Ocorre em dois casos:

. em vozes de animaisi au-au, miau, coøxar,

piar, cricia¡ cri-cri, ronronar...

EXEIICÍCIOS

t A palavra ensolarada tem o mesmo processo de for-

mação da palavra

a) deslealdade

b) anoitecer

c) esperada

d) sonhada

e) amada

2 Os aparelhos ópticos denominados estereoscó-

pio, estetoscópio, caleidoscópio, periscópio, te-

lescópio têm relação direta, RESPECTIVAMENTE,

. em sons ou ruídos de objetos ou coisas: fi-
Iintar (dinheiro ou campainha) bimbalhar

dlim - d øo, fon-fon, re co -reco.,.

Redução
Criação de uma nova palavra com a supressão

de parte da palavra primitiva.

pneu (de pneumótico), foto (de fotografia),
cine e cinemø (de cinematográfico),

pólio (de poliomielite), auto (de automóvel),

moto (motocicleta).

¡NÐ
Ê, preciso não confundir este processo

com a derívação rcgressiva. Na redução,

suprime-se ø parte da palavra (às vezes umø

p alavra inteira) : p ólío (poliomielite) ;

Na regressiva, suprimem-se os elementos

finais dø palavra: poda (de podar). Alguns

autores admitem a associação dos dois casos.

com a ideia de

a) esterilidade, auscultação, beleza de formas, dis-

tância, relevo.

b) relevo, estética, visão ao redor, distância, beleza

de formas.

c) esterilidade, relevo, distância, visão ao redor, bele-

za de formas.

d) relevo, auscultação, beleza de formas, visão ao re-

dor, distância.

e) exterioridade, estética, calosidade, visão ao redor,

auscultação.
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3 Nas palavras atenuado, televisão, percurso, temos,

RESPECTIVAMENTE, os seguinte processos de forma-

ção de palavras

a) parassíntese - hibridismo - prefixação

b) aglutinação - justaposição - sufixação

c) sufixação - aglutinação - justaposição

d) justaposição - prefixação - parassíntese

e) hibridismo - parassíntese - hibridismo

4 Todos os verbos seguintes são formados por paras-

síntese (derivação parassintética), EXCETO

a) endireitar

b) atormentar

c) enlouquecer

d) desvalorizar

e) soterrar

5 Assinale a única opção constituída por palavras for-

madas APENAS por sufixação.

a) agulha - diplomata - costureira

b) aglutinação - insuportável - saleta

c) ordinário - orgulhoso - caminho

d) costureira - silencioso - saleta

6 O item em que a palavra NÃO está CORRETAMENTE

classificada quanto ao seu processo de formação é

a) ataque - derivação regressiva

b) fornalha - derivação por sufixação

c) acorrentar - derivação parassintética

d) antebraço - derivação prefixal

e) casebre - derivação imprópria

7 Em que alternativa a palavra em destaque resulta de

derivação imprópria?

a) Às sete horas da manhã, começou o trabalho prin-

cipal: a votação.

rlÁvrn nltn coulNHo SARMENTo

b)Pereirinha estava mesmo com a razão. Sigilo

Voto secreto ...Bobagens, bobagensl

c)Sem radical reforma da lei eleitoral, as eleições

continuariam sendo uma farsa!

d)Não chegaram a trocar um isto de prosa, e se en-

tenderam.

e)Dr. osmírio andaria desorientado, senão bufando

de raiva.

8 As palavras couve-flor, planalto, aguardente são for-

madas por

a) derivação

b) onomatopeia

c) hibridismo

d) composição

e) prefixação

9 Em qual dos exemplos abaixo está presente um caso

de derivação parassintética?

a) Lá vem ele, vitorioso do combate.

b) Ora, vá plantar batatas!

c) Começou o ataque.

d) Assustado, continuou a se distanciar do animal.

e) Não vou mais me entristecer, vou é cantar.

10 Assinale a alternativa cujas palavras são, RESPECTI-

VAMENTE, parassintética, onomatopaica e híbrida.

a) anoitecer - coaxar - televisão

b) deslealdade - chilrear - automóvel

c) fidalgo - zunzum - embarcar

d) descobrimento - tique-taque - decímetro

e) enriquecer - zás-trá,s - pernalta.

I e-or I a-e I p-a I p-¿ I a-g I p-ç I p-t l r- t I p-¿ | q-r 
I
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PORTUGU ÊS DESCOM PLICADO

acrofobia (medo de altura)

aeronáutica (navegação pelo ar)

demagogo (o que conduz o povo)

antropologia (estudo dos grupos humanos)

arqueologia (estudo de coisas antigas)

automóvel (que se move por si mesmo)

biblioteca (coleção de livros)

biologia (estudo dos seres vivos)

cacofonia (mau som)

caligrafia (bela escrita)

cardiologia (estudo do coração)

cefalalgia (dor de cabeça)

cosmopolita (cidadão do mundo)

democracia (governo do povo)

acromia (ausência de cor)

'democracia (governo do povo)

etimologia (estudo das origens)

etnologia (estudo das raças)

fotofobia (aversão à luz)

gastrite (inflamação do estômago)

geologia (estudo da terra)

ortografi a (escrita correta)

hemorragia (derramamento de sangue)

hidrômetro (o que mede água)

hipnofobia (medo de dormir)

hipódromo (local onde correm cavalos)

homógrafo (que tem a mesma escrita)

litograwra (gravura feita em pedra)

megalópole (grande cidade)

cronômetro (o que mede o tempo)

micróbio (pequeno ser vivo)

morfologia (estudo das formas)

necrologia (notícia de falecimento)

neologismo (palawa nova)

ortografia (escrita correta)

patologia (estudo das doenças)

polissflabo (que tem muitas sílabas)

alto

ar

o que conduz

homem

antigo

de / por si mesmo

livro

vida

mal

belo

coraçao

cabeça

mundo

governo

cor

povo

origem

raça, Povo

medo, aversão

estômago

terra

escrita

sangue

água

sono

cavalo

mesmo, igual

pedra

grande

medida

pequeno

forma

morto

novo

certo, correto

doença

muitos

acro

aero

agogo

atropo

arqueo

auto

biblio

bio

caco

cali

cardio

cefalo

cosmo

cracta

cromo

demo

etimo

etno

fobia

ga$tro

geo

grafia

hemo

hidro

hipno

hipo

homo

lito

mega

metro

mlcro

morfo

necro

neo

orto

pato

poli

il({vl¡IfOlSTTNITIÍilDMlrúlrlriÉ[l
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pseudônimo (falso nome)

psicologia (estudo da alma)

taquigrafi a (escrita rápida)

mapoteca (coleção de mapas)

telefone (o que fala para longe)

teocracia (governo dos deuses)

termômetro (o que mede a temperatura)

atrofia (ausência de desenvolvimento)

xenofobia (aversão ao estrangeiro)

zoologia (estudo dos animais)

falso

alma

rápido

coleção

longe

deus

temperatura

desenvolvimento

estrangeiro

animal

pseudo

psico

taqui

teca

tele

teo

termo

trofia

xeno

zoo

t¡t¡GwIZrali:If.NIITrcÁI'ÐFut'TKntl
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diagona, diâmetro

disenteria, dispnéia

endoscópio, endotérmico

epitrífio, epiderme

eufemismo, eufonia

hemiciclo, hemisfério

hipertrofi a, hipertensão

metamorfose, metáfora.

paralelo, parâgrafo

perímetro, periscópio

sincrônico

ateu, anarquia

anfíbio, anfrteatro

antiaéreo, antipatia

arcebispo, arquiduque

movimento através

diflculdade

posição interior

posição superior

bem, bom

metade

excesso

transformação

ao lado de

em torno de

simultaneidade

negação, privação

duplicidade, dualidade

ação contrária

superioridade

a, an

anñ

anti

arce, arqui

dia

dis

endo

epi

eu

hemi

hiper

meta

Para

peri

sln

r:t[tlmfl
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

agricultor (que cultiva o campo)

arborizar (plantar árvores)

avícola (local onde se vendem aves)

belicoso (habituado à guerra)

decapitar (cortar a cabeça)

inseticida (que mata insetos)

vinícola (que cultiva vinho)

aurífero (que contém ou produz ouro)

fidedigno (digno de fé)

biforma (que possui duas formas)

fraternidade (irmandade)

lucífugo (que foge da luz)

localizar (fixar o lugar)

ludoterapia (tratamento através de jogos)

materno (relativo a mãe)

multilateral (muitos lados)

onipresente (que está presente em tudo)

ovíparo (que produz ovos)

paterno (relativo a pai)

pedestre (que anda a pé)

piscoso (cheio de peixes)

pluricelular (que possui várias células)

pueril (infantil)

quadrimotor (que tem quatro motores)

silvícola (que vive nas florestas)

penumbra (quase sombra)

carnívo¡o (que come carne)

campo

arvore

ave

guerra

cabeça

que mata

que cultiva

que contém

fé

forma

rmao

que foge

lugar

,ogo

mae

muito

tudo, todo

que produz

pal

pé

pelxe

varlos

cnança

quatro

floresta

sombra

que come

agri

arbori

avt

beli

capiti

cida

cola

fero

fide

forme

frater

fugo

loco

ludo

mater

multi

onl

Paro

pater

pede

pisci

pluri

Puer

quadri

silva

umbra

voro

EUEIrcntI
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visconde, vice-reitor

justapor, justalinear

malcriado, mal-humorado

multinacional, multicolor

penumbra, península

percorrer, perambular

póstumo, postergar

prefácio, preconceito

tefazeg repensar

semicírculo, seminu

transatlântico, transamazônica

tricampeão, tricolor

ambivalente, ambidestro

antebraço, antepor

bienal, bisavô

circunferência, circunavegação

cisplatino, cisapino

contradizer, contra-ataque

infravermelho, infra-assinado

intravenoso, introvertido

três

substituição

posição inferior, abaixo

posiçäo interior

posição ao lado

mal

muitos

quase

movimento através

posição posterior

anterioridade

repetição

etade, quase

posição além de

duplicidade

anterioridade

dois

movimento em torno

posição, aquém

oposição

pen

per

pos

Pre

re

seml

trans

tri

vls, vlce

ambi

ante

bi, bis

clfcum

cls

contra

infra

intra, intro

justa

mal, male

multi

nGIWZIoFlTNIErcNDfOlEnIKntI
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UNIDADE V

t

ANALISE
a

SINTATICA

A anrílise sintática é a parte da Gramática que

estuda e classifica as orações e os termos de cada

oração. Analisar sintaticamente um enunciado

signifrca decompôlo em partes e verificar a fun-

çäo das partes em relação ao todo.

Frase é todo enunciado capaz de transmitir
novas ideias.

Uma lua clara iluminava o céu.

Puxa! Quefrio!

Socorro!

Oração é toda frase construída em torno de

um verbo.

Por favor, volte para casa ainda hoje.

Umlua clara ílumínava o céu.

A triste notíciafoí trønsmítída de manha.

Período é a frase formada por uma ou mais

orações. O período pode ser:

a) Símples: formado por uma única oraçäo.

Naquele dia, todos voltaram cedo.

b) Composfo: formado por duas ou mais
oraçöes.

i r¡o
I

Ele øfirma / que você vencerá. (2 oraçöes)

Ele tirou o brinquedo da gaveta / e verificou / que

ele estava quebrado. (3 orações)

SUIEITO E PREDICADO

Em um enunciado completo, sempre é dada

uma informação (predicado) a respeito de alguém

ou de alguma coisa (sujeito).

A B

Anø dirigíu a palavra às classes menos favorecidas.

O conjunto A recebe uma informaçäo comple-
ta de B.

O conjunto B dá uma informação completa

sobre o conjunto A.

N,ESUMINDO...
Sujeito é o termo da oração que recebe uma

informação completa, que é dada pelo predicado.

Predicado é o termo da oração que dá infor-
mação completa a respeito do sujeito ou que se

constitui a partir de um verbo impessoal.

ffi
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Núcleo do sujeito: Dentro do conjunto do

sujeito, quando este é formado de mais de um

elemento, há sempre um termo de maior impor-

tância semântica, que funciona como núcleo da

função.

sujeito I predicado

O yøto lcrescia irregular,

ruÁvn nrre coulNHo SARMENTo

CLASST FTCACAO DO SUJ ElrO

a) Simples: quando tem um só núcleo.

sujeito predicado

Clira I atuølizava seus conhecimentos.

b) Composto: quando tem mais de um núcleo.

sujeito I Predicado

lúlia, Víctor e Otóvio I andøvam junto*

c) Desinencial quando nåo vem expresso na

oração, mas é possível determiná-lo por

meio da desinência verbal.

sujeito predicado

(Nó, Ió nascemos bastante sofridos.

suje¡to predicado

Gu) Não porós mordaça ao homem.

Nesses casos, o sujeito é simples, porém está

subentendido no verbo.

SUJEITO INDETERMINADO

Quando a afirmação expressa pelo predicado

repousa num elemento que não pode ser determi
nado dentro de um conjunto.

Há, em português, três maneiras de se indeter-

minar o sujeito:

a) Com verbo na 3u pessoa do plural sem su-

jeito expresso. (efeito genérico)

suje¡to 
I

predicado

núcleo

sujeito predicado

Jorns e

n1 n2

sujeito verbo

L.on.ord.rl

Em um grande número de orações, o sujeito

pode ser trocado por um dos seguintes pronomes:

ele, ela, eles, elas.

Milha.res de abelhas invadiram a cidade.

Eløs invadiram a cidade.
sujeito

SUIEITO DETERMINADO

Quando a informaçäo do predicado repousa

num elemento que pode ser facilmente determi-

nado.

sujeito 
I

predicado

n3

Caracterfsticas do Sujeito
O verbo e o sujeito estão, em geral, concordan-

do entre si.

Os satos uadíos dominøvam os becos.
vv

@doàvistadetodos. i I Mataram o meu amigo.
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PORTU6UÊS DESCOM PLICADO

b) Com o verbo na 3" pessoa do singular mais

partícula SE (índice de indeterminação do

sujeito).

to o

Precisa-se do apoio de todos.

Em geral, é formado por VT, VTI ou VLig.

Muitas ttezes, temos o verbo na terceira

pessoa do singular mais a partícula SE

e o sujeito será determinado, estando

presente na oração.

Existem, na Língua Portuguesa, duas

construções bastante semelhantes no que se

refere àfunçao da palavra SE.

A palavra SEfunciona, na voz passiva

pronominal, como pronome apassiv adon

Nesse caso, høveró sujeito Øcpresso nafrase.

O SE também pode ucercer afunção de

índice de índ.etermínação do sujeito.

5E como pronome apassivador

O SE terá essa função quando aparecer ligado a
um verbo na 3u pessoa (do sing. ou pl.) e a oração
admitir a transformação para a voz passiva ana-
lítica, isto é, para a voz passiva com dois verbos
(verbo ser ou estar + verbo principal no particí-

pio)'

Observe que, nas duas frases, o sujeito é o
mesmo: o plano. Na voz passiva pronominal, o
SE indica que o sujeito recebe a ação, caracteri-
zando uma voz passiva, por isso é denominado
pronome apassivador.

Uma pergunta: se na frase Divulgou-se o plano,
trocássemos o sujeito por os planos, o que deveria
acontecer na forma verbal divuþu? Por quê?

A respostø: a forma verbal teria que ser coloca-
da no plural, porque o sujeito e o verbo devem estar
sempre concordando. A frase ficaria, então, assim:

pronome apassivador

I
D ivulgaram- se os planos.

JJ
verbo sujeito

Sujeito e verbo concordam entre si.

Outra pergunta: como ficaria essa nova frase
na voz passiva analítica?

Ela ficaria assim:

Os olønos forøm divuløados..i-______T--------
vv

sujeito loc. Passiva

Na passiva, não há OD. Ele funciona como su-
jeito paciente nesse tipo de construção.

5E como índice de
indeterminação do sujeito

A palavra SE terá essa função quando ela apa-
recer ligada a um verbo (sempre na 3u pessoa do
singular) em frases que não admitem a transfor-
mação para a voz passiva analítica.

?

Essa frase nos diz que houve alguém, que não

sabemos quem é (portanto, sujeito indetermina-

do), que concordou com o plano.

EBTtr!

divulgado.

verbo

principal

foi

I.s
Þ=\t

O plano

sujeito

o plano.

sujeito

se

L
P€CBo>
ð3
ä.8_s

Divulgou-

verbo

com o plano.

objeto

indireto

-se

índice de indeterminação do

sujeito

Concordou

verbo na 3ø pessoa

do singular

i 132



Observe que a transformação para a voz pas-

siva analítica resultará em uma frase sem sentido,

que não é gramaticalmente aceita:

Com os planos foram concordødos.

(frase inaceitável)

Em geral (não sempre), o que impede a transfor-

mação da frase para a passiva analítica é uma prepo-

siçäo (no exemplo, a preposição com).

Esquematizando essas duas funções do SE:

Dada a frase em que se quer determinar a fun-

ção do SE e/ou o sujeito, observe o seguinte:

suJErTo TNEXTSTENTE
(oRACÃO SEM SUtErrO)

Há, em Português, enunciados onde ocorre

apenas a informação veiculada pelo predicado,

sem que esta se refira especificamente a um su-

jeito. Dizemos, então, que se trata de uma oração

sem sujeito ou que o sujeito é inexistente.

Ocorre sujeito inexistente nos seguintes casos:

a) Com o verbo HAVER no sentido de existir

ou com referência a tempo.

sujeito 
I

predicado

Ø I Haviø muitos ølunos nø classe.

sujeito predicado

rúvt¡ nrrn coulNHo SARMENTo

b) Com os verbos FAZER, SER, ESTAR com

referência a tempo.

sujeito 
I

predicado

Ø I føz dois anos que estive øqui.

sujeito 
I

predicado

Ø Iá é tarde.

sujeito 
I

predicado

Ø Estáfrio em São Paulo.

c) Com os verbos que exprimem fenômenos

naturais.

sujeito I predicado

Ø I Choveu muito em Sao Paulo.

sujeito 
I

predicado

Ø I enoiteceu røpidamente.

d) Construções do tipo: chega de, basta de e

passa de.

sujeito predicado

Ø Chega de palhaçøda.

Quøndo temos orações sem sujeito, dizemos
que o verbo de tais orações é IMPESSOAL,

Os verbos ímpessoaìs, em gerø\, devemficar
nø terceíra pessoø do singular. Assim, não se diz:

Haviam muitas leis no pafs.
Fazem dois anos que nos conhecemos.

Corríja-se para:

Havia muitas leis no país.
Faz dois anos que nos conhecemos.

A FRASE ADMITE ATRANSFORMAÇÃO

PARA A PASSIVA ANALITI CA?

NAO:

Então SE é índice de

i ndeterminação do sujei-

to, e o sujeito classifica-

-se como indeterminado.

SIM:
Então SE é pronome apas-

sivador, e o sujeito está

escrito na frase.

Ø Hó dois ønos estive øqui

133



PORTUGU ÊS DESCOM PLICADO

PREDICACÃO VERBAL

A predicação verbal trata do modo pelo qual

os verbos formam o predicado, isto é, se exigem

ou näo complementos. Quando à predicação ver-

bal, os verbos classificam-se em:

lntransitivos
São verbos que näo reclamam complemento e,

por isso, podem constituir sozinhos o predicado.

wDt compl. c/

Prep.

De Ligação
São aqueles que, não tendo conteúdo próprio,

servem apenas como elemento de ligação entre o

sujeito e um atributo do sujeito (predicativo).

Elø lerølfeliz.

Oferecemosl Íloret I a luma dama neurótica.

lcomp.'/ Þ*p.lr prep. I I

sujeito I Vt I atributo do sujeito

(predicativo)

Em geral, aparecem em frases com adjuntos

adverbiais.

Iosé lnorrrulno nio de Jøneírol ,* *orço.
sujeito I VI A. Adv. Lugar I I mu. de Tempo

Transitivos
São verbos que, por näo possuírem sentido

completo, exigem um complemento e, por isso,

não conseguem sozinhos constituir o predicado.

Os verbos transitivos subdividem-se em:

a) Transitivos diretos: quando exigem com-

plemento sem preposição obrigatória.

Møyia I comproul Ø lnovas roupas.
sujeito 

I
VTD I prep.lcomplemento (OD)

b) Transitivos indiretos: quando exigem

complemento com preposiçäo obrigatória.

Iosé | gotto ldtl coisasfinas.
sujeito 

I
VTI lprep. I complemento (ot)

c) Transitivos diretos e indiretos (ou bitran-
sitivos): quando exigem dois complemen-
tos: um sem e outro com preposição obri
gatória.

Principais verbos de Ligação

TERMOS QUE SE REFEREM AO VERBO

Objeto direto
É um termo da oração que se liga a um verbo

(transitivo direto ou bitransitivo) sem preposição

obrigatória, completando-lhe o sentido.

Ela lcomproul Ø lum novo sapato.

sujeito I wD lprep. I OD

Objeto indireto
É o termo da oração que se lþ a um verbo

(transitivo indireto ou bitransitivo) por meio de

preposição obrigatória, completandoJhe o sentido.

Ele lpensavaleml coisøs úteis.

sujeito predicado

José nasceu.
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Agente da Passiva
É o termo da oraçäo que sempre se refere a um

verbo passivo por meio de preposição para indi-
car o elemento que executa ação verbal.

Ele 
I foi ømadol lor l Møriø.

sujeito I verbo passivo I prep. I agente da passiva

Só admite as preposições por, de, pelo (e va-

riações).

objeto Di reto Preposicionado
O objeto direto é o termo da oração que com-

pleta o sentido de um verbo transitivo sem pre-

posição obrigatória. Algumas vezes, no entanto,

o objeto direto poderá vir antecipado de preposi-

ção. Nesses casos, a preposição não é exigida pelo

verbo' 
pron. oblíquo tônico

Osamigoslconvidaml a I mim.-J
sujeito I wo I prep. I oD prep

Os amigos lconvidaraml ao I aluno.
sujeito I wo I prep.l oD

+ artigo

Verifique que, se tivéssemos objeto indireto, a

preposição näo desapareceria, pois é exigida pelo

verbo.

Os amigos se referiam mtm.

ela.

pessoas especiais.

Os amigos se referiøm

Os amigos se reþriram
sujeito WI ol

Objeto Pleonástico
Muitas vezes, por questão de ênfase, anteci-

pamos o objeto, colocando-o no início da frase

e depois o repetimos por meio de um pronome

oblíquo. A este objeto repetido, dá-se o nome de

objeto pleonástico.

rúvr¡, nrm courNHo SARMENTo

Os alunos,lninguém 
I

os vtu.

@loopten.l wo

A mim, nada me importa.
or sujeito

Adjunto Adverbial
O adjunto adverbial se liga a um verbo expri-

mindo uma circunstância. Alguma vezes, o ad-

junto adverbial pode estar ligado a um adjetivo ou

a um advérbio.

Maria e muito I estudiosa.

lv. lig. I adj. adv. I adjetivo

Maria fala muito bem.

VI adj. adv advérbio

São inúmeras as circunstâncias que o adjunto

adverbial pode indicar. Vejamos as mais comuns:

Moro etn Belo Horízonte. (Ltgar)

Cheguei cedo. (tempo)

F al av a s obre futeboL (assunto)

Cortou-se com ø føca. (instrumento)

Falavabem. (modo)

F øl av a muito. (intensidade)

Morreu d.e fome. (causa)

Estudou parø a prova. (frm)

wl

a

a

a
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DICAS GERAIS DE PREDICAÇÃO

. Nem todo verbo intransitivo tem sentido

completo.

. Perguntas direcionadas ao verbo nem sempre

são suficientes para identificar sua transitivi-
dade (use passiva ou outros recursos).

. Ser, estar, permanecer, etc. nem sempre säo de

ligação. Seräo de ligação sempre que houver

predicativo do sujeito.

. Nem todo termo preposicionado é objeto in-
direto. Considere a possibilidade de ser adjun-

to adverbial, complemento nominal ou outro

termo de natureza preposicionada.

. A análise sintática do predicado deve ser ini-
ciada pelos adjuntos adverbiais, evitando-se,

assim, confundi-los com objetos indiretos.

. Se o verbo estiver seguido exclusivamente de

adjuntos adverbiais, ele será intransitivo.

. Predicativo não é exclusivo de verbo de liga-

ção. Pode acompanhar qualquer verbo e pode

se referir tanto ao sujeito quanto ao objeto.

. A predicação / transitividade de um verbo

pode variar em função do contexto.

CLASSI FICACÃO OO PREDICADO

O predicado é o conjunto de enunciados que,

numa dada oraçäo, contém uma informação nova

para o ouvinte.

Nas orações sem sujeito, o predicado simples-

mente enuncia um fato qualquer.

Chove muito nesta época do ano.

Houve problemøs nø reunião.

Nas oraçöes em que há sujeito, o predicado é o

que se declara a respeito desse sujeito.

Com exceçäo do vocativo, que é um termo à

parte, tudo o que difere do sujeito numa oração é

o seu predicado.

Os homens þujeito) peilem amor às mulheres

(predicado).

Pøssou-me (predicado) uma ideia estranha

þuj eito) pelo pensantento (predicado).

Para o estudo do predicado, é necessário veri-

ficar se seu núcleo está num nome ou num verbo.

Deve-se considerar também se as palavras que

formam o predicado referem-se apenas ao verbo

ou também ao sujeito da oração.

Os homens sensíveis (sujeito) pedett ømor

sincero às mulheres de opinião (predicado).

O predicado acima apresenta apenas uma

palavra que se refere ao sujeito: pedem. As de-

mais palavras ligam-se direta ou indiretamente
ao verbo.

A existência (sujeito) éfrógil (predicado).

O nome frógil, por intermédio do verbo, re-

fere-se ao sujeito da oraçäo. O verbo atua como

elemento de ligação entre o sujeito e a palavra a

ele relacionada.

O predicado verbal é aquele que tem como nú-

cleo significativo um verbo.

Chove muíto nesta época do ano.

Senti seu toque suave.

O velho prédiofoí demolido.

Os verbos acima são significativos, isto é, não

servem apenas para indicar o estado do sujeito,

mas indicam processos.

O predicado nominal é aquele que tem como

núcleo significativo um nome; esse nome atribui
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uma qualidade ou estado ao sujeito, por isso é

chamado de predicativo do sujeito. O predicativo

é um nome que se liga a outro nome da oração por

meio de um verbo.

Nos predicados nominais, o verbo não é signi-

ficativo, isto é, não indica um processo. O verbo

une o sujeito ao predicativo, indicando circuns-

tâncias referentes ao estado do sujeito.

Ele é senhor døs suas mãos e dasfercømentas.

Na frase acima, o verbo ser poderia ser subs-

tituído por estar, andar, ficar, parecer, perma-

necer o! continuar, atuando como elemento de

ligação entre o sujeito e as palavras a ele rela-

cionadas.

A função de predicativo é exercida normal-

mente por um adjetivo ou substantivo.

O predicado verbo-nominal é aquele que

apresenta dois núcleos significativos: um verbo

e um nome. No predicado verbo-nominal, o pre-

dicativo pode referir-se ao sujeito ou ao comple-

mento verbal.

O verbo do predicado verbo-nominal é sem-

pre significativo, indicando processos. É também

sempre por intermédio do verbo que o predicati-

vo se relaciona com o termo a que se refere.

O dia amønheceu ensolara.d.o.

As mulheres julgøm os homens ínconstantes.

No primeiro exemplo, o verbo amanhecer

apresenta duas funções: a de verbo significativo e

a de verbo de ligação. Esse predicado poderia ser

desdobrado em dois, um verbal e outro nominal.

O dia amønheceu.

O dia estava ensolarad.o.

No segundo exemplo, é o verbo julgar que rcla-

ciona o complemento homens como o predicativo

inconstantes.

¡lÁvrn ntr¡ courtNHo SARMENTo

TERMOS QUE SE REFEREM AO NOME

Adjunto Adnominal
É o termo da oração que se liga a um nome,

sem mediação de verbo a ûm de determiná-lo ou

caracteÅzâ-Io.

Aqueles dois tristes entnos estudiosos satram,

A Adn Adn. A Adn. A Adn.

O adjunto adnominal pode ser representado

por:

. artigo

o memno saxu.

A Adn.

o ltulll€fâl

Dois tnos satram,
A Adn.

r pfonoÍr€ adjetivo

mentnos saírøm.

A Adn.

. adjetivos

Meninos tristes saffø.m.

¡ ¡dn

. locuções adjetivas

do interiorMeninos
A Adn.

saffam.
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Complemento Nominal
É o termo da oração que se liga a um nome

sempre por meio de preposiçäo obrigatória, a fim
de completar-lhe o sentido. Podemos dizer que o

complemento nominal é o objeto do nome tran-
sitivo.

A osta ao professor foi satisføtóriø.
Nome Prep. CN

NÃO CoNFUNDA
ADJUNTO ADNOMTNAL COM
COMPLEMENTO NOMINAL

Complemento nominal
. Completa nomes transitivos (substantivos

abstratos, adjetivos ou advérbios).
. Substantivo abstrato: sentimento, ação, qua-

lidade ou estado. Os sentimentos e as açöes

têm uma maior probabilidade de pedirem

complemento.

. É obrigatoriamente preposicionado.

. Quando se refere a um substantivo abstrato,

tem natureza passiva.

O medo da morte øproximø as pessoas.

Medo: substantivo abstrato; da morte: prep.
"dd'; tem natureza passiva (a morte é temi-
da). É complemento nominal.

Isso éføvorável øo país.

Favorável: adjetivo; preposição "ao"; ao país:

complemento nominal.

Not¿:

Palavras que completam adjetivos só

ser complementCIs nominais.

Agiu contrariamente a seus princípios.

Contrariamente: advérbio; prep. "a"; a seus

princípios: complemento nominal.

Nota:

Palavras que completam advérbios só podem

ser complementos nominais.

Amor de mãe é bom.

Amor: substantivo abstrato; prep. "de"; a na-

tureza é ativa - a mãe está amando. Então, o

termo destacado não é complemento nomi-
nal, é adjunto adnominal, pois tem natureza

ativa.

Amoràmãeébom.

Amor: substantivo abstrato; prep. "a"; natu-
reza passiva - a mãe está sendo amada. En-

tão, o termo é complemento nominal, pois

tem natureza passiva.

Adjunto adnominal
. Acompanha substantivos abstratos ou con-

cretos.

. Pode ser representado por artigos, pronomes,

numerais, adjetivos ou locuções adjetivas.

. Quando se refere a um substantivo abstrato,

tem natureza ativa.

As duas úItimøs cøsøs de fosé eram bonitas.

As palavras destacadas funcionam como ad-

juntos adnominais do vocábulo CASA, que é

um substantivo concreto.

EXPLICÁ.NDO...

A crítica do diretor foi severa.

Nesse caso, crítica é um substantivo abstrato

e o termo ligado a ele sugere uma noção ativa.

Então, do diretor é adjunto adnominal.

A crítica ao diretor foi severa.

Nesse caso, o diretor foi criticado, reforçan-

do a natureza passiva do termo. Logo, trata-se de

um complemento nominal.
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Predicativo
É o termo da oração que se refere a um nome

sempre por meio do verbo (de ligaçäo ou não), a

fim de caracterizâ-lo. O predicativo pode ser:

a) predicativo do sujeito: liga-se a um nome

(que sintaticamente funciona como sujeito)

por meio de verbo (de ligação ou não), a

fim de caracterizâ-lo.

A terra redonda.

sujeito v. lig pred. suj

Ele feliz.
sujeito v. int.

b) predicativo do objeto: liga-se a um nome

(objeto) por meio de verbo, a fim de carac-

terizâ-lo.

O ingrato deixou a rica Maríliø pobre.

sujeito VTD OD

Aposto
O aposto é o termo da oraçäo que se refere a

um nome com função de explicá-lo, esclarecê-lo,

identificá-lo. Normalmente, o aposto vem separa-

do por vírgulas.

losé, o pxpoquetro, nunca jogou bola.

rúvln nlra coulNHo SARMENTo

Vocativo
O vocativo constitui um termo independente da

oração por não se articular a nenhum outro. Por-

tanto, o vocativo não se refere ao sujeito, nem ao

predicado.

Trata-se de um chamamento, direcionado ao

ouvinte da frase.

Esse termo vem sempre isolado por sinais de

pontuação.

Cøros eleitores, votem com consciência.

Prezødos concursøndos, estudem!

Vøi, Cørlos, viver a vidø!

O período composto é uma estrutura com sen-

tido completo, constituída de duas ou mais ora-

ções.

Cheguei a casa, mas não me demorei, porque

recebi um chamødo urgente.

lu oração: Cheguei a casa,

2" otaçio: 'mas não me demorei,

3n oração: porque recebi um chamado urgente.

ATENçÃO! DIVIDA CORRETAMENTE!

Na divisão das orações de um período, é ne-

cessário atentar no seguinte:

o marcar os verbos, as locuções verbais, as for-

mas nominais do verbo (gerúndio, infinitivo,

particípio), os conectivos (conjunçöes, pro-

nomes relativos);

. atentar nos sinais de pontuação;

. obseryar o sentido de cada oração;

. pôr os marcos de separação.

e

suj

PO

ffi

O predicativo do objeto pode vir antes ou
depois do objeto.

Ela deixou o ra.paz nervoso.
Ela deixou netvoso o rapaz.

sujeito aposto predicado
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Voltando ao esmitório, / Mório ficou olhando
para o quadro / que tanto problemalhe cøusara.

l" oraçäo: Voltøndo ao esuitório, (verbo reduzi-

do, em lugar de conectivo)

2" oração: Mário ficou olhando para o quadro

(sem conectivo e com locução verbal)

3'oração: que tønto problemølhe causara.(com

conectivo e verbo)

O período pode

ser composto por

(só orações coordenadas)

(principal + subordinada)

Coordenação e Subordinação

(simultaneamente coordenadas

+ subordinadas + principal)

PERÍODO COMPOSTO
POR COORDENACÃO

As orações que dele fazemparte são indepen-
dentes (cada uma tem sentido próprio com estru-
tura sintática completa).

O automóvel corte, alembrança morrq o suor
escorre e molhø a calçadø...

Vejamos a distribuição das orações do período
acima:

l" oração: o automóvel corre,

2" otação: alembrança morce,

3" oraçäo: o suor escorre

4" oração: e molhø a calçada...

O período é formado por 4 orações.
Cada uma delas pode, por si, constituir ou-

tro período, chamadõ períoão simples, contendo
oraçäo com estrutura sintática completa (sujeito e

predicado).

Assim, são independentes, por terem, cada

uma, sentido próprio.

Podemos dizer que as orações são independen-

tes, ou seja coordenadas entre si; sendo o período,

portanto, composto por coordenação.

As oraçöes de um período composto por coor-

denação podem ser:

Assindéticas - sem conjunção.

Sindéticas - com conjunção.

Vim, vi e venci.

As orações *vim'e "vi" estäo colocadas lado

a lado sem nenhuma conjunção as ligando. São

assindéticas.

A terceira oração "e venci" está ligada a ante-

rior pela conjunção e. Nesse caso, ela é chamada

sindética.

Estófrio; você deve agasalhar-se.

As duas orações do período estão justapostas,

colocadas lado a lado sem conjunção que as ligue.

São coordenadas assindéticas.

Estófrio; você deve agasalhar-se, poís.

A primeira oraçäo apresenta-se sem conjun-

ção: coordenada assindética.

A segunda oração traz a conjunção pois, em-

bora deslocada: coordenada sindética.

Diferença entre frase optatívø e

frøse imperatíva:

Sê maldito! (imperativo / sugere ordem)

Maldito sejas! (optatla - subjuntivo / sugere desejo):

[= Que sejas maldito!]
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As orações coordenadas se apresentam com

verbo no imperativo ou indicativo. Não apre-

sentam verbo no subjuntivo, exceto quando

a coordenaçåo é feita entre as orações opta-

tivas.

Bons ventos o levem

e melhores ventos o tragam.

coordenada assindética

coordenada sindética aditiva

As coordenadas sindéticas dividem-se, de

acordo com o sentido e com as conjunçöes que

as ligam, em:

Aditivas

Sentido: exprimem em relação à oração

anterior uma ideia de adição. (Exprimem

soma de pensamentos.)

Conjunções: e, nem (=não), como também,

mas também, também, bem como, que (entre

verbo repetido), mas ainda...

Pedro enlrou e foi dormir.

O médico não veio, nem me telefonou.

Não só é vaidosa, mas tømbém inconveniente.

A áøua escorre oue escorre.

Adversativas

Sentido: expressam pensamentos que se

opõem, que contrastam com o anterior.
(Exprimem pensamentos opostos.)

Conjunçôes: mas, porém, contudo, todavia,

entretanto, senão, não obstante, no entanto..,

:

ruÁvrn nrrn cou¡NHo sARMENTo i

Ouvi, todaviø não compreendi.

Tomei cuidado, não obstønte cøí.

Fui ao bønco, entretønto nãortz o saque.

Corri, contudo não alcancei o ônibus.

O ioøo estava bom: os torcedores. oorém. vøiaram

os jogødores.

As conjunções e e mas podem aparecer uma

no lugar da outra.

Acendi o cigarro, e nøo fumei.
(= møs não o fumei: sindética adversativa)

Acendi o cigarro mas fumei-o devagar.

(= efumei-o devagar: sindética aditiva)

Alternativas

Sentido: expressam em relação à oração

anterior uma ideia de alternância ou de es-

colha. (Exprimem pensamentos que se ex-

cluem ou se alternam.)

Conjunçöes¡ ou, ou...ou, nem...nem, {uer...
quer, ora...ora, seia... seja...

Ora xingø, ora elogia.

Corra ou não alcançará o trem.

Pedro nem diz sim nem diz não,

estó sempre em cima do muro.

A conjunção nem (aditiva) aparece apenas

uma vez e tem o sentido de e não; a con-

junção nem... nem (alternativa) aparece

repetida - uma em cada oração.

Maurício não estuda nem trøbalha.

(= e nã.o trøbalhø: aditivø)

Maurício nem estuda nem trabalhø.

(= rep etida: øIternøtiva)
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Conclusivas

Sentido: expressam pensamento que encer-

ra uma conclusão acetca da oração ante-

rior. (Exprimem uma conclusão.)

Conjunções: logo, portanto, por conseguinte,

pois (após o verbo), por isso, assim, desse

modo, então, dessa forma..

Você é meu amiso: deve, oois. aiudar-me.

Ganho Þouco,Ioso deyo economizar.

O ingresso está muito cøro, perjÊÊo_ltão_y.Qu_

øssistir ao show.

Explicativas

Sentido: expressam pensamento que explica,

justifica o anterior. (Explicam, esclarecem.)

Conjunções: pois (antes do verbo), porque,

que, porquanto...

Nao pise a grama, que é proibido.

Aleørø-te, torøue yømos øiudá-Io.

Não desarrume a casa, pois sua møe detestø isso.

As orações coordenadas assindéticas não são

introduzidas por conector, mas guardam entre si

uma relação semântica.

Uns querem a paz; outros querem a guerra.

As duas oraçöes que compõem o período são

assindéticas, pois nenhuma delas é introduzida

I42

por conector. Nota-se, porém, que há, entre elas,

uma relação de oposição, ainda que não haja co-

nector.

As orações coordenadas assindéticas podem

ser separadas por vírgula, ponto e vírgula ou

dois-pontos, conforme a situação discursiva e o

tipo de relação que se deseja estabelecer.

Brigøm muito: querem o divórcio.

(valor conclusivo)

Ouviu um børulho,levantou-se, não era nada.

(valores conclusivo e adversativo, respectivamente)

PERíODO COMPOSTO
POR SUBORDTNAÇÃO

As orações que dele fazem parte são depen-

dentes (= interagem sintaticamente entre si).

Não sei como perdi o relógio.

Vejamos a distribuição das orações do período

acima:

1o oração: Não sei

2" oraçâo: como perdi o relógio.

O período é formado por duas orações.

A primeira oração interfere sintaticamente na

segunda assim:

O verbo saber da primeira oração é transiti-
vo direto, tendo seu sentido complementado pela

segunda oração que exerce, portanto, a funçäo de

objeto direto.

Daí, o período ser composto por subordina-

ção, por possuir oração dependente.

Todo período composto por subordinação

possui, basicamente, dois tipos de orações:

AconjunSopois

empregada antes do verbo,
introduz oração sindética explicativa
(= porque).

empregada após o verbo,

introduz oração sindética conclusiva
(= portanto).



. Principal

. Subordinada

a) Substantiva - com fun-

ção sintática na principal

b) Adjetiva - refere-se a

um termo da principal

c) Adverbial - exprime

uma circunstância em

relação à principal

As orações subordinadas podem ser desenvol-

vidas ou reduzidas.

desenvolvidas
verbo conjugado

+
conector

reduzidas

sem conector
+

forma nominal

ORACÃO PRINCIPAL

É a que subordina outra oração.

Características da Oração Principal

rUVIN NITN COUTINHO SARMENTO

ORACÃO SUBORDINADA

Características da Oração Subordinada

a) Apresenta conectivo ou contém verbo em

forma reduzida.

b) Exerce função sintática na principal.

C onv ém øp arecer tendo folga.

O período apresenta três orações:

lu oração: Convém: principal.

2u oração: aþatecer: subordinada, reduzida de

infinitivo - apresenta forma verbal no infiniti-
vo e exerce a função de sujeito.

3u oração: tendo folga: subordinada, reduzida

de gerúndio - apresenta forma verbal no ge-

rúndio, exerce a função de adjunto adverbial

de tempo.

As duas subordinadas podem apresentar-se

desenvolvidas (com conectivo).

Convém que apøreça / quøndo tiver folga.

As orações subordinadas, conforme a função

que desempenham, classificam-se em:

a) substantivasz Espero que ele sejafelí2.

b) adjetivasz O rapaz que conhecí ébonito.

c) adverbiaisz Sehoutter oula, eu irei.

ORAçÃO SU BORDI NADA SU BSTANTIVA

Exerce a função desempenhada por um subs-

tantivo e subdivide-se em:

. subjetiva - função de sujeito.

. objetiva: direta ou indireta - função de com-

plemento verbal.

. completiva nominal - complemento verbal.

. predicativa - função de predicativo.

. apositiva - função de aposto.

. agente da passiva - função de agente da pas-

siva
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a) Em geral, não
apresenta conectivo

b) Não contém verbo
em forma reduzida
(exceto se houver
locução verbal)

conjunção

pronome relativo

de gerúndio (ndo)

de particípio
(do, go, to, so)

de infinitivo (r)

O verbo da oraçäo principal, em geral, está no

indicativo.

Desconfio de que você perderó seu lugar.

Desconfo: oração principal - sem conjunçäo,

sem forma verbal reduzida - o verbo está empre-

gado no presente do indicativo.



PORTUGU ÊS DESCOM PLICADO

As orações subordinadas substantivas objeti-
vas diretas, objetivas indiretas e predicativas li-
gam-se ao verbo da principal ou da oração anterior.

Não se sabe se elø chegou.

Sei que ele chegou,

Nunca se soube como elefugiu.
Não søbemos quando ela voltou.

Não descobri onde ele se escondeu.

FUNçÃO SrNT.Á.TrCA DAS ORAçOES

SUBORDINADAS SUBSTANTIVAS

. Subjetiva - tem função de sujeito.

E preciso que estudemos,

[ = Nosso estudo é preciso. (sujeito)]

. Objetiva direta - exerce a função de objeto direto.

"Confesso que me emocionei..."

[= Confesso minha emoção... (objeto direto)]

. Objetiva indireta - exerce a função de objeto

indireto.

Ele necessita de que o ajudes.

[= Ele necessita de tua øjudø. (objeto indireto)]

. Predicativa - exerce a função de predicativo.

A verdøde é que minhø mãe era cândidø.

[=A verdade é a candura de minha mãe. (predica-

tivo do sujeito)l

. Completiva nominal - função óe complemento

nominøL.

Todos estøvam convictos de que seriø øprovado,

[= Todos estavam convictos de sua øprovaçño.

(complemento nominal) ]

. Apositiva - exerce a função de aposto.

EIa declarou apenas isto: quelutøró øté ofim.

[= Ela declarou apenas isto: ø luta até o fm.
(aposto)l

Espero

Necessito de.....

Meu desejo é....

que voltes logo.

As orações subordinadas substantivas com-

pletivas nominais e apositivas ligam-se ao nome

da principal ou da oração anterior.

Tenho receio de que me denuncies.

Não quero isto: que me denuncies.

As orações subordinadas substantivas subje-

tivas tanto podem ligar-se ao verbo quanto ao

nome da principal ou da oração anterior.

Convém que regresses logo.

E meu desejo que regresses logo.

Exercem a função desempenhada por um

substantivo.

rgam-se ao
VERBO

da oração
anterior

Qualquer oração subordinada substantiva
pode ser introduzida por conjunção integran-
te (que, se), por pronome indeûnido (que,

fluem, quanto, qual) ou por advérbio inter-
rogativo (onde, quando, como, por que, para
que).

oBjETO DTRETO

oBJETO TNDtRETO

PREDICATIVO

oBJETTVA DTRETA

oBJETTVA TNDTRETA

PREDICATIVA

wlre
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cLAssrFrcAçÃo ons
onnçÕrs suBsrANTtvAs

Subordinada Substantiva Subjetíva

Exerce a funçäo de sujeito da oração anterior.

E certo que ele regtesse logo,

b) VozPøssíva

. Passiva síntéticø: (verbo na 3u pessoa + se)

Sabe-se, conta-se, dir-se-ia, pede-se, diz-se...

. Pøssíva ønølítícø: (verbo ser, estar + part.

passado).

Sabe-se

Ficou provado

Dir-se-ia

que losé. nã.o søbeler,

c) Verbosunípessoøis usados só na 3u pessoa do

singular. (são intransitivos)

. de conveniência: convém, cumpre, impor-

ta...

. de ocorrência: ocorre, acontece, sucede...

. de efeito moral: apraz, agrada, satisfaz...

. de dúvida: parece, consta, corre...

Urge

Importa

Apraz

que vocè estud.e mais,

prÁvn nlrn coulNHo SARMENTo

que você vírìa cedo,

que ele nõo dísse nada.

2e oração:

serve como objeto direto da

la oração (sua volta dia dezoito¡

objetiva dheta

Ficou claro

Parece evidente

Erø duvidoso

1a oraçåo:

contém só o

predicado

principal

a) Predicado nominal

b) Voz passiva

c) Verbos unipessoais

2e oração:

serve como sujeito da

la oração (o regresso dele logo¡

subjetiva

Como reconhecer a subordinada substantíva

subjetiva:

O verbo da ora$o principal ou da ora$o anterior

aparece na 3" pessoa do singular e não admite sujeito

dentro da própria oraSo em que ele está.

Nãa se søbe quem quebrou asvidrags.

A ora$o 'Não se sabe" näo aceita que se lhe colo-

que como sujeito o pronome ele, pois fica sem senti-

do. Isso porque o seu sujeito está representado pela

oraçäo seguinte: "quem quebrou as vidraças", que é a

subordinada substantiva subjetiva.

A oração subordinada substantiva suþetiva é in-

troduzida pelas seguintes estruturas:
Aconteceu

Parece

Consta

+ subordinada
substantiva (subj etiva)

Substantiva Objetiva Direta
Exerce função de objeto direto da oração an-

terior.

Marcos afirmou quevoltaria dia dezoito.a) Prdícada nomítul (com verbo na 3" pessoa do

singular).

. Verbos ser, estar, ficar, mais adjetivo ou subs-

tantivo: é bom, é fato, é verdade, ficou claro,

parece óbvio...

1a oração:

contém sujeito

e verbo TD

principal

t45



PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

DIFERENÇA ENTRE A SUBJETIVA E A OBJETIVA DIRETA

Subordinada Substantiva Subjetiva: a oração euero que você colabore.
anterior aparece na 3. pessoa do singular e não (= Eu quero a sua colaboração)
aceita sujeito. (suieito) (objeto direto de querer)

Pede-se que você colabore, Nós verificamos quantos alunos faltaram.
(sujeito) (objeto direto de verificar)

A oração Pede-se tem o verbo na 3" pessoa do

singular e não aceita como sujeito o pronome ele, ,.,,&,^*^:uo 
sabe se há dinheiro em caixa'

(sujeiro) (objeto direto de saber)
porque fica sem sentido. (Ele pede-se que você

colabore)' [?] (*) Peço-lhe que não falte ao nosso encontro.
Daí, a oração seguinte que você colabore exer- suieito: eu

cer a função de sujeito) com o nome de substan- 1*\ ^ .

tiva subietivø. ,i.1fl::fm-nos 
que haverá Prova amanhã'

Subordinada Substantiva Objetiva Direta: a
oração anterior aparece com verbo em qualquer

pessoa e aceita sujeito dentro da própria oração.

(*) Diga-me quem provocou o quebra-quebra.
sujeito: você objeto indireto: me

objeto direto: quem provocou o quebra-quebra

n VERBOTDT

A oração subordinada substantiva objetiva di-
reta serve de complemento (OD) do verbo transi-
tivo direto e do verbo transitivo direto e indireto
da oração anterior.

Espero que traga o livro ømanhã.

TD OD

Peço-lhe que trøga o livro amanhã.

TDI OI OD

Subordinada Substantiva Objetiva Indireta
Funciona como objeto indireto da oração ante-

rior.

Nem sempre vem preposicionada.

Necessito de que consertes meu televisor.

A oração subordinadø substantiva objetiva indi-
retø funciona como objeto indireto do verbo tran-
sitivo indireto ou transitivo direto e indireto da

oração anterior.

Preciso de que me elogiem.

Gosto de que me elogiem,

Anseio por que l,assem,

Lembrei-me de que jó o vira,

,\visei-os de que não høveró reunião.

Subordinada Substantiva Completiva Nominal
Exerce a função de complemento nominal da

anterior.

Aparece sempre com preposição.

Tinha medo de que me punissem.

A oração substantiva completiva nominal com-

pleta o sentido de um nome (substantivo abstrato,

1a oração:

contém sujeito

e verbo Tl

principal

2a oração:

serve como objeto indireto da

r.a oração 1do conserto do meu televiso4

objetiva indheta

A preposição pode vir subentendida.
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adjetivo, advérbio) contido na oração anterior.

Recebi notícias ile que ela voltaróbreve.

Fiquei com receio de que chovesse,

Você era digno de que o demitissem,

Estou certo de que choveró,

Estavam ønsiosos por que chegasse.

Não confundir completíva nominal
com objetiva índireta,

. Completiva nominal completa nome
(adjetivo, substantivo abstrato, advérbio).
Aparece neste esquema:

nome + preposição + cornPletiva nominal.

Estou certo de que as coisas iräo melhorar.

Não há certeza sobre quem recairâ a culpa.

Estou desejoso de que você consiga o cargo

de gerente.

. Objetiva indireta: completa verbo transi-
tivo indireto. Apresenta-se neste esquema:

verbo + preposição + objetiva indireta.

Necessítørnos de quem seja digitador.

Nada obsta a que você saia agora.

Subordinada Substantiva Predicativa

Exerce a funçäo de predicativo da oração ante-

rior. É introduzida pelo verbo ser, ou outro verbo

de ligação.

A verdade é que não descontamos o cheque.
la oração: 2a oração:

contém sujeito serve de predicativo (= o não

e verbo ser desconto do cheque) da ta oração

Oração principal Predicativa

O melhor seró que estudem mais.

¡LÁvt¡ nlrn courlNHo SARMENTo

Seu desespeto era que o gato morria.

Sua alegria seriø que o irmão sarasse logo.

Subordinada Substantiva Apositiva

Exerce função de aposto da oração anterior.

A sub st antiv a øp o sitiv a ap arece, normalmente,

depois de nome com dois pontos (ou vírgula).

Contou-me algo horrível: que Ana se casaria.
1a oração: 2a oração:

o objeto direto está desenvolve o sentido do

com o sentido truncado objeto direto da ta oração

Oração principal APositiva

Ela pediu-me isto: que o avisasse de tudo.

Peço-te umfavor: que não me denuncies.

A necessidade da empresa é uma só:

que trabalhem duro.

Verbo na 3a pessoa do singular + se

em orações substantivas.

oração seguinte é

substantiva
subjetiva

anteposto ao verbo

1

se ou

posposto e ligado ao verbo pelo hífen

substantivø suhjetiva

Não mais se falø que você era o culpado.

Faløvø-se que ele era o culpado.

Não s¿ espera que o comércio venda bem.

Pede-se que se faça silêncio.

E6rfr!

se (pron.) e verbo
sem preposição

anterior

illllhÏl!}'
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PORTUCUÊS DESCOM PLICADO

o A oração principal traz verbos transitivos diretos

na voz passiva sintética.

o Não aceita sujeito, pois a oração seguinte é o seu

sujeito.

o A partícula SE ligada ao verbo é pronome apas-

sivador;

o A oração seguinte é substantiva subjetiva.

Não se sabe se ele chegou.
subjetiva

Sabe-se que ele chesou.
subjetiva

oração seguinte é

substantiva objetiva
direta

se posposto ao verbo sem estar a

ele ligado por hífen

sub støntiv a obj etiv a direta

Falava se você era o culpado.

Ninguém mais fala se ela fugiu.

Você sabe se ele chegou?

Desconheço se há alguém a par do acontecido.

o A oração anterior de cada período traz verbo
transitivo direto.

o Cada oração anterior tem o seu sujeito:

[ele] falava [Ninguém] mais fala

[você] sabe [eu] desconheço;

o A partícula se é conjunção integrante e introduz
oração objetivø diretø.

749

sub st øntiv ø obj etív a in dir eta

Não s¿ lembra de que ele era o culpado?

Precisa-se de quem tenha experiência.

Esqueça-se de quem lhe disse isso.

o A oração principal traz verbo transitivo indireto
navoz ativa.

o O pronome se é índice de indeterminação do

sujeito ou parte integrante do verdo.

o A oração seguinte é substøntiva objetivø indiretø.

Verbo na 3(' pessoa do singular
+ outro Pronome (que não o sE)

em orações substantivas.

oração seguinte é
substantiva objetiva

direta

J

se

anteposto

posposto

ou

anteposto

pospostory

oração seguinte é
substantiva objetiva

indireta

me pediu

2

I

ou

oração anterior con-
se (pron.) e

com preposição

se (conj.) e verbo sem
preposição

anterior

oração anterior con-
pronome e verbo

sem preposição

pronome

sub stantiv a obj etiv ø diretø

pediu-me



Avisou-me que ela estava viajando.
TDI OI OD

Ninsuém me avisou oue haveria qreve.

ot TDI OD

Peco-te cue venha mais cedo.
TDI OI OD

|á vos falei que não daria certo.
OI TDI OD

o Verbo da oração principal é transitivo direto e

indireto.

o cada oração principal tem o seu sujeito:

[ele] avisou-me [Ninguém] me avisou

[eu] peço-te [eu] já vos falei

o O pronome átono serve de objeto indireto.

o A oração seguinte é substantivø objetivø diretø.

oração seguinte é

substantiva objetiva
indireta

rLÁv¡n nltl coulNHo sARMENTo :

o Os pronomes ligados ao verbo exercem a função

de objeto direto.

o A oração depois da preposição é subordinada

sub stantiv a obj etiv a indiretø.

ESQUEMA

Para melhor compreensão deste esquema, seguir

a direção indicada pelas setas.

Oração Subordinada Substantíva
Oraçäo Principal ou anterior = introduz + oração Subordinada tem:

u U
ser ou de ligação ------->subst. predicativa

com preposrç40 subst. obj. indireta

sem preposiçã0, com sujeito ----+ subst. obj. direta

e não apresenta sujeito 

--+ 
subst. subjetiva

com dois pontos ou vírgula ------> subst. apositiva

com preposrç40 subst completiva nominal

verbo

n0me

0u

2

Nosso deseio é oue pensem.' (¡--ñ,',*-

pfonome ou

posposto

Deseiamos cue Densem.

1 - tbjttd'-*

verbo ser

de oue Densem,
objetiva indireta

OD TDI

anteposto

verbo transit¡vo direto

Necessitamos

llsub støntiv a obj etiv a in dir etø

Ninguém me convence de quç_clcijngcente
ot

verbo transitivo (indireto com preposição)

É necessáfio

ît
oue Densem.

subjetiva

não apresenta sujeito na oração principal
Comunicuei-o de oue não daria certo.

TDI OD ot

Não o aconselho a que trabalhe muito.
OD TDI ol

Informou-røe de cue ela estava viaiando.
TDI OD ol

o A oração principal traz verbo transitivo direto e

indireto na voz ativa.

Deseiamos aDenas isto: oue Densem.,Lû-tptttt*

dois pontos

Temos necessidade de oue Þensem.

[-iffi'r**^*t
nome + preposição

oração anterior con-
pronome e verbo

com pfeposrçao

illt*?illl?,
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PORTUGU ÊS DESCOM PLICADO

ORAçÃO SU BORDINADA ADJ ET¡VA

Exerce a função de adjetivo ou locução adjeti-

va, referindo-se a substantivo ou pronome da ora-

ção principal ou anterior.

É introduzida pelos pronomes relativos: que,

quem, quanto, onde, o qual, cujo.

pronomes quen quanto, quem,
onde, quanto e como só seräo relativos se

retomarem um termo antecedente.

Recebi a encomenda que me enviaste.
(que = a encomenda)

Não conheço a rua ondevocè mora.
(onde = a rua)

Conforme seu valor, classifica-se em:

. Restritiva; sem pontuação.

. Explicøtiva: com pontuação.

SUB ORDINADA ADJETIVA RESTRITIVA
E indispensável à compreensão do termo ante-

cedente, ao qual se liga sem pausa; não havendo,

portanto, necessidade de vírgula na escrita.

A causapor quefutamos é o nosso ideal.
1= pela qual)

O livro que comptei é excelente.
(= o qual)

O homem ø quem me refiro viajou cedo.
(- ao qual)

Feliz é a nação cujo governante é honesto.
(cujo não apresenta sinônimo perfeito)

Pedro é um jovem que estudø muito.
= adjetivo estudioso

função: adjunto adnominal do slbst. jpyqn.

É teu tudo quønto existe aqui.
= adjetivo existente [aqui.l

função: ødjunto adnominal do pron. tudo

SUB ORDINADA ADJETIVA EXPLICATIVA
Por ter valor secundário, dispensável do perío-

do, liga-se ao termo antecedente com uma pausa,

marcada na escrita necessariamente por vírgula.

Os homens, que são mortais, dominam tudo.
(todos os homens)

Pedro, que é muito rico, ainda ficará mais rico.
(especifi camente Pedro)

A primavera, que é a estação das flores, chegou.

A primavera, estação dasflores, chegou.
= aposto

ESQUEMA DE ORAÇAO
SUBORDINADA ADJETIVA

referem-se
a um nome
ou pronome
da oração
anterior

(= antecedente)

adjetiva I aposto
explicativa 

I
com pontuação

A subordinada adjetiva restritiva possui

valor de adjetivq exercendo a funçäo sintática de

adjunto adnominal.

I6!'#fr*',{*23'*@

mçren

A oração subordinada adjetiva e4plicativa

equivale a um aposto.

trI

adjetiva I adjunto
restritiva I adnominal

sem pontuaçoo

@@ sN¡7¡rril
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DIFERENçA ENTRE AS ORAçÕES
ADI ETIVAS RESTRITIVA E EXPLICATIVA

. A adjetiva restritiva individualiza um nome ou

pronome anteriormente expresso; ela indica uma

parte do todo. Acrescenta uma nova ideia.

O homem que é justo perdoa.

A oração "q.t" é justo" restringe o sentido da

palavra "homem": não é todo homem que per-

doa, mas somente aquele que é justo.

. A adjetiva explicativa repete uma ideia, mere-

cedora de realce e que pertence à palavra ante-

rior. Indica uma qualidade inerente ao ser.

Deus, que é justo, perdoa.

A oração 'þe é justo" não acrescenta nada de

novo à palavra Deus; pois Deus por sua própria

natureza tem de ser justo.

O fato de a adjetiva explicativa repetir algo

que já está implícito na palavra anterior a torna

dispensável do período, razáo por que aparece

com vírgula.

Diferença entre uma oração substantiva com-

pletiva nominal e uma oração adjetiva restritiva.

(ambas com preposiçäo e sem pontuação)

. A oração adjetiva restritiva pode ser trocada

por um adjetivo.

. O conectivo que introduz a adjetiva restritiva é

um pronome relativo.

você tanto fala.

-

h*
= da qual

ruÁv¡R nln coulNHo SARMENTo

O medo era infundado.

= referido

= ao qual
nominal

. O verbo da completiva nominal pode ser tro-

cado por um substantivo.

. A completiva nominal pode ser trocada por um

pronome substantivo.

. O conectivo que introduz a completiva nominal

é uma conjunçäo que não faz referência a termo

anterior. Tämbém não exerce função sintática; é

mero elemento de ligaçäo.

Tenho medo

= julgamento (verbo julgar

trocado substantivo)

- disso (toda a oração trocada
pelo pronome isso)

Tenho certezø
= melhora
(da situação do país)

= disso (toda a oração trocada
pelo pronome isso)

FUNçÃO S|NTÁTICA DOS
PRONOMES RELATIVOS

Os pronomes relativos exercem dupla função:

a de conectivo, pois ligam duas orações, e a de

termo da oração que introduzem, porque repre-

sentam o nome anterior.

Os pronomes relativos podem ser substituídos,

na oração em que estão, pelo nome que os prece-

de.

Veja:

Adorei as caixas me envlaram.

Nõo gostei da revista

eto indireto

oraçãoprincipal subordinada adjetiva
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A oração adjetiva restritiva possui o verbo en-
viar (na forma enviaram). Este verbo pede dois
complementos - quem envia, envia alguma coisa
a alguém. Dentro da oração, o pronome me serve
de OI (a mim); falta o OD. Assim, opronome que

exerce esta função.
O pronome relativo qøe substitui, na frase em

que está, o antecedente øs caixas. Desse modo, a

oração adjetiva fica assim, após a troca: ...envia-
ram-me as cøixas. (o termo em negrito funciona

como objeto direto).

!åiS:..a.¡¡. -in r".¿ir.:i,..i' ::. ?.a-4\. ,

ffi,-J;ÞT,S*jd*lgq{ÉH
¡-''-l

!'cuioevaríações*;iff:::H:îlå::-" iii
I .ande------> só funciona como adiunto 

Itt
I adverbial delugar. 

¡

ll
| . to^o --.---.-------_ só funciona como adjunto j

! adverbial de modo. II afrvcrDlal {re mO(tO. 
i

I

ORAÇÃO SU BORDI NADA ADVERB¡AL

Exerce a função de um advérbio.

Conforme a circunstância expressa, subdivi-

de-se em:

. Causal: ideia de causa.

. Comparativa: ideia de comparação.

. Consecutiva: ideia de consequência.

. Concessiva: ideia de concessäo.

. Condicional: ideia de condição.

. Conformativa: ideia de conformidade.

. Final: ideia de finalidade.

. Proporcional: ideia de proporção.

. Temporal: ideia de tempo.

A oração subordinada adverbial é introduzida
por conjunção subordinativa.

. Causal

Sentido: expressa uma circunstância de causa,

razâo do que aconteceu anteriormente.

Pedrofoi reprovado @
U

usa da reprovação de Pedro

Conjunçoes: porque, porquanto, por isso

que, pois que, pois, visto que, visto como, uma

vez que, já que, como (antes da oraçäo princi-
pal) etc.

Como chovia muito. fiquei em casa.

Foireprovado,@

O leøo atacou o domødor

visto que estava com fome.

Uma vez øue fui ofendido, revidei enersicamente.

O homem cue é iusto tem a cons-

ciência tranquila.
antecedente = o homem é justo

Esta é a cidade onde me criei
= me criei na cidade

A mulher a cujos filhos fiz referên-

cia é especial.

= fiz referência aos filhos da mulher

A revista a que fiz alusão ainda

não chegou.
= fiz alusão à revista

A carne que comprei estava

estragada.
= comPrei a carne

Encontrei o raDaz Dor ouem me

apaixonei.
= apaixonei-me pelo rapaz

Você não é mais o amigo que

sempre foi.
= SemPre foi o amigo

sujeito

adjunto adverbial
de lugar

adjunto
adnominal

complemento
nominal

objeto direto

objeto indireto

predicativo

@&E!t[@@
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DIFERENçA E,NTRE ADVERBIAT CAUSAT

E COORDENADA EXPLICATIVA

É muito difícil e sutil diferenciar uma adverbial

causal de uma coordenada explicativa.

Alguns artificios são empregados para tentar

visualizar uma e outra. Normalmente, a adverbial

cøusal não aceita os artifícios da coordenada ex-

pli cativ a e vice-versa.

. Toda oraSo seni coordenada explicativa se o

verbo da oração anterior estiver exprimindo or-

dem ou pedido (= imperativo ou outro tempo

verbal que substitua ou que seja equivalente ao

imperativo).

Não fume. cue é nroibido.

Estude muito; porque é preciso.

Levarei este casaco, pois gostei dele.

Não matarós, que é pecado. (= Não mates)

. A adverbial causal, por ser o motivo/a câusa,

pode vir em primeiro lugar no período.

Ela øritou ooraue lhe oisaram o calo.

ou

Poraue lhe oisaram o calo, ela sritou.

Nøo fui øo show umø vez que chovia.

ou

Uma. vez que chovia. nao fui ao show.

. "Poroue é Natal, oramos." (adverbial causal)

"Oremos, porque é Natall' lcoordenada explicativa)

Qual é o fato gerador? A Natul ou orar?

O Natal é o fato gerador. Ora-se por causa do Natal.

rrÁvr¡ ntt¡, coulNHo SARMENTo

Embora em ambos os exemplos a oração por-

que é natal exprime causa, a classificação das

oraçõesnãoéamesma.

. No primeiro exemplo, tem-se uma oração ad-

verbial causal porque ela antecede, é a primeira

oraçäo (observe que o verbo da oração principal

está no indicativo).

. No segundo exemplo, embora se tenha o mes-

mo sentido do primeiro, a primeira oraçâo traz

o verbo no modo imperativo. Quando a oração

anterior tem seu verbo no imperativo, a oração

seguinte é coordenada sindética explicativa,

pois ela apenas explica, esclarece a ordem dada

anteriormente.

Não fumei ooraue é oroibido.
(subordinada adverbial causal)

Nao fume. Doraue é oroibido.
(coordenada sindética explicativa)

Nan fumaras. Doraue é oroibido.
(coordenada sindética explicativa)

. No primeiro exemplo, o fato anterior, o fato ge-

rador é a proibição. Assim, a oração porque é

proibido ser adverbial causal.

. No segundo exemplo, pelo fato de a primeira

oração possuir um verbo no modo imperativo, a

segunda oração está apenas explicando, esclare-

cendo a ordem dada anteriormente. Entäo, ela é

coordenada sindética explicativa.

. No terceiro exemplo, a primeira oração possui

umverbo no modo indicativo equivalente ao im-

perativo (= Não fume); assim a segunda oração

está apenas explicando, esclarecendo a ordem

dada anteriormente. Então, ela é coordenada

sindética explicativa.
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. Comparativa

Sentido: expressa uma comparação; exprime o
outro termo de uma comparação antes.

Mório é tão esperto quanto o pai.uu
primeiro termo outro termo da comparação

Conjunçöes: quanto, como, que, do que, bem

como, assim como, tal como, gual, que nem...

Aquela jovem é tao bela quønto você.

A baleiø é maior do que o elefante.

Juliana é tão espertø como ø mãe.

Você é menos lento que nós.

Normalmente, a adverbial comparativa não

possui verbo expresso por ser o mesmo da ante-

rior. Assim, evita-se repetição desnecessária de

termos.

Adalberto é tão genioso quanto o pøi. ç¡

(do) que Anø.
(sem verbo)

Angela é menos inteligente
(do) que Anø é.

(verbo repetido)

. Consecutiva

Sentido: exprime uma consequência do pensa-

mento expresso na oração anterior.

A moça chorou tanto, queficou doente.

U
;equência de a moça ter chorado

Conjunções: que, sem que (= que näo), de

modo que, de sorte que, de forma que, de ma-

neira que (precedidas normalmente de tão,

tanto, tamanho, tal)...

EIa não bode ,uer balhaco. sern aue chore..-
Choveu, choaeu, oue inundou o lusareio.

-

Sempre que houver adverbial consecutiva, po-
de-se intercalar após a conjunção que a expressão

em consequência.

O susto foi tarnanho que ele desrnøiou.
J _

u
= que, em consequência, ele desmaiou

Gritei tønto, tanto que resolaerarn aiudar rne.

U

= que, em consequência, resolveram ajudar me

DIFERENçA ENTREA
COMPARATIVA E A CONSECUTIVA

Adverbial consecutiva - Comeu tanto que
nem oode andar.

-

Verbo expresso é diferente do da anterior;
expressa a consequência do fato anterior
(ter comido tanto).

Comeu tanto øue. ern conseøaência.

-

nem oôde øndar.

-

Adverbial comparativa - Comeu tanto que

nem o pai.

Verbo não expresso, mas o mesmo da ante-

rior (gue nem o pai comea); expressa a com-
pffaçã;o iniciada na oração anterior.

754
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DIFERENçA ENTRE
ADVERBIAL CONSECUTIVA E

ADJETIVA RESTRITIVA

Adjetiva restritiva
. restringe o sentido do termo anterior;

' é introduzîdapor pronome relativo;
. equivale a um adjetivo;
. exerce a função sintática de adjunto adno-

minal.

Os cães faziam um baru/ho oue era um desesþero!
J _

(= o qual era um desespero)

(= barulho desesperado)

A oração "que era um desespero" está res-

tringindo o substantivo barulho, sendo,

pois, uma subordinada adjetiva restritiva.

Adverbial consecutiva
. exprime consequência;

' é introduzida por conjunção subordinativa;
. equivale a um advérbio.

Os caesfaziøm tønto børulho

oue era um desesbero!

-

(=que, em consequência, era um desespero.)

A oração "que eta um desespero" está ex-

primindo consequência pelo fato de os cães

fazerem tanto barulho é, pois, subordinada

adverbial consecutiva.

' Concessiva

Sentido: exprime uma concessão (= não ha-

verá obstáculo ou impedimento para o que se

declara), noção de exceção.

Foi trabølhar, emborø estivesse doente.

u
concessão aberta

rLÁvrn nrrn coulNHo SARMENTo

Conjunções: embora, ainda que, nem que,

mesmo que, não obstante que, se bem que, pos-

to que, conquanto, por Pouco que, apesar de

que, por mais que, por menos que, por maior

que, suposto que, por pior que, por melhor

que, que, sem que (= embora não) malgrado,

em que pese...

Posto oue fosse feia, exalaaa simÞøtiø.

-

Gosto de maçãs, aindø gue aerdes.

. Condicional
Sentido: exprime uma condição de que de-

pende arealização, ou não, do que se declara

Se não chower à tørde, irernos ao clube.

u
condição imposta

Conjunções: se, salvo se, exceto se, a menos

que, sem que, a não ser que, desde que, contan-

to que, sem que...

Paulo serd abrovado, contønto oue estude.
t 

-

Irei a São Paulo, desde gue o tem?o melhore.

Caso o temþo melhore, confinuaremos a ztiagem.

-

. Conformativa

Sentido: exprime um fato em conformidade com ou-

tro.

Tudo se reølizou conforme eu tinhø previsto,

U
em conformidade = de acordo

Conjunçoes: conforme, como, de modo que,

segundo, consoante, de forma que...

r

I

I

i
I
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Ele fez o serviço, como foi combinado.

Atarefu consoante as regras estabelecidøs.

foi realizada ontem.

Segundo consta em nossos arquivos.

Vo s s a S enhoriø encontra- s e inadimplente.

. Final

Sentido: exprime a finalidade do que foi decla-

rado.

Façovotos@
u

finalidade do que foi declarado antes

ConjunçÕes: para que, a fim de que, porque,

que (com verbo no subjuntivo)...

Parei-o, ørtm de que me desse o cartão.

Todos lhe faziam gestos Oara que voltasse logo.

A adverbial final pode ser introduzida pelas

conjunções porque e flue, se o verbo estiver no

subjuntivo.

"Orai porque não entrei .

= para que verbo no subjuntivo

Senhor dê licença que eu saia?
= para que verbo no subjuntivo

. Proporcional

Sentido: exprime proporcionalidade (= um
fato que ocorre, aumenta ou diminui, simulta-
neamente àquilo que se declara).

À, medída aue andóvamos. ele contavø o caso.\v
fato simultâneo a outro

Conjunçöes: à medida que, à proporção

que, ao Passo que, (tanto mais)... quanto mais...

Todos entrayam, àproporção que eram chamødos.

Quønto mais se tem. mais se deseja.

Cønso-me ao passo que subo ø ladeira.

Quøttfo mais falava, menos exnlicava.

A medidø que estudo. aprendo.

. Tþmporal

Sentido: tradtz o tempo da realizaçäo daquilo
que é expresso em outra oração.

Ouando saímos dø estrada.

-__T--
perdemo-nos.

tempo da realização

Conjunções: quando, enquanto, apenas,

mal, logo que, antes gue, depois que, sempre

que, até gue, desde que, assim que...

Mal o sol se escondeu. começaram a seresta.

Passo pela MG 5, sempre que posso.

Aoenas iniciaram os distúrbios.

foi encerrada a reunião.

A adverbial temporal pode ser introduzida pela

conjunção que, antecedida de expressões do

tipo agora, a primeira vez, a única vez, a últi-
ma,vez e outras idênticas.

"A primeira vez que yi k achei que

elø tinha as pernas estúpidas.,."

A segundø vez que errøres. dar-te-ei um tapa.

Agora que você está mais calmo. vamos conversar
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oRAÇÃO REDUZTDA

É a oração que possui um verbo em uma de

suas formas nominais: gerúndio, particípio ou

infinitivo.

CARACTERíSTICAS DA

ORAçÃO REDUZIDA

Não é introduzida por conjunção ou pronome

relativo.

Pode, em geral, ser desdobrada em uma oração

com conjunção e verbo em forma finita (indicati-

vo, subjuntivo ou imperativo).

Estudøndo sem método. seremos reprovados.

sem conjunção e com verbo reduzido

Desdobrando-a

Se estudarmos sem método. seremos reprovødos.

com conjunção e verbo finito

Daí a reduzida receber a mesma classificação

da desenvolvida: adverbial condicional.

prÁvr.q n¡rn coulNHo SARMENTo

Reduzidas de Gerúndio
. Oraçöes adverbiais causais, concessivas) condi-

cionais e temporais.

. Orações adjetivas restritivas.

. Orações coordenadas entre si.

Mara caiu dø camø, møchucando-se.
coordenada assindética (= e machucou-se toda)

Estudøndo, passarão.
subord. adv. condicional (= se estudarem)

Temendo confusão. saí loso.

subord. adv causal (= porque temia confusão)

Acøbando a sessão. fomos øo clube.

subord. adv. temporal i= quando acabou a sessão)

Chegøndo ao mercado, vi comerciantes

mudando o preço dos legumes.
Chegando ao mercado, J 5uþe¡!. adv. temporal

1= quando cheguei ao mercado)

vi comerciantes Ð principal

mudando o preço dos legumes. Ð subord. adjetiva restritiva

(= que mudavam o preço dos legumes)

LOCUçÃO VERBAL X VERBO
EM SUA FORMA NOMINAL

Verbo na sua forma nominal introduz ora-

ção subordinada reduzida de gerúndio, de par-
ticípio, de infrnitivo.

Chovendo, não iremos ao clube.

O verbo acima está apenas no gerúndio, in-
troduzindo uma oraçäo subordinada adverbial
condicional, reduzida de gerúndio. (= se cho-
ver, não iremos ao clube).

Estó chovend.o; não iremos ao cinema.

Verbos formando uma locução verbal e fa-

zendo parte de uma oração coordenada assin-

dética. (Não se trata, pois, de oração reduzida
de gerúndio).

Está: auxiliar, chovendo: principal. Os dois
equivalem a um só verbo: chover (chove).

Exemplos

Não estudando, fui

reprovado.

Suprimida a pena,

voltaram ao serviço.

Seria certo ver o

trem?

Terminações

ndo

ado, ido,

do, go,

to, so

r

ar
er

or
ir

Formas
nominais

Gerúndio

Particípio

lnfinitivo
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Reduzidas de Particípio

. Orações adverbiais causais, concessivas, condi-
cionais, temporais.

. Orações adjetivas restritivas ou explicativas

Aprovada a atø, começamos os trabalhos.

subord. adverbial temporal (= Quando a ata foi aprovada)

Perdida a oáøina no vídeo. conseøuíu

retirá Ia da memória.
subord. adverbial concessiva (= Embora tivesse perdido)

Prevista discussão. não iniciei ø sessão.

subord. adverbial causal (= Porque previ discussão)

A decisão, tomadø pelo juiz, agradou.

subord. adjetiva explicativa 1= que foi tomada)

Vimos Pedro sair rápido.

subord. adjetiva restritiva (= que saía rápido)

Quero pedir lhe algo: não discutir à toa.

subord. substantiva apositiva (= que não discuta à toa)

VERBO REDUZIDO DE INFINITIVO
coM o FUTURO DO SUBJUNTTVO

' Com verbo reduzido de infinitivo, näo há

conjunção.

A continuar a chuva, não sairemos.
(= se continuar a chuva)

subord. adverbial condicional, reduzida de ¡nfinitivo

. Com o futuro do subjuntivo, há conjunção

subordinativa ou pronome relativo. (que, se,

quando, enquanto...)

Se continuør a chuva, nõo sairemos.
futuro do subjuntivo

subord. adverbial condicional (desenvolvida)

A CONJUNçÃO "E" NO PERíODO
coMPosTo PoR cooRDENAçÃO E

suBoRDrNAçAO

. Imediatamente após a principal, introduz
coordenada sindética aditiva.

Pedro ligou-me e

1a

p ediu-me encarecidamente
2a

aue o aiudasse.
3"

l" oração: principal.

2" oração: coordenada sindética aditiva e

principal de segundo grau em relação à 3"

oração (pois traz o verbo pedir que é transi-

tivo direto e indireto e tem um de seus com-

plementos em forma de oração).

3u oração: subordinada substantiva objetiva di-
reta (serve de objeto direto do verbo pedir).

l.

. As orações adverbiais proporcionais e com-

parativas são sempre desenvolvidas.

. As adverbiais consecutivas e flnais não apare-

cem reduzidas de gerúndio.

Não há oração substantiva reduzida de ge-

rúndio e de particípio.

Reduzidas de Infinitivo
. Orações substantivas.
. Orações adverbiais causais, concessivas, condi-

cionais, finais e temporais.
. Orações adjetivas restritivas.

Nao pedi pøra trazerem os livros.

subord. substantiva objetiva direta 1= que trouxessem os Iivros)

Urse søirmos asora.

subord. substantiva subjetiva (= que saiamos agora)

Ela saiu sem me agradecer.
subord. adverbial concessiva (= sem que me agradecesse)
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. Após oração subordinada, introduz oração
com o mesmo nome da anterior (trata-se

de duas orações subordinadas coordenadas
entre si).

Mariana disse
1a

que compraria o colar
2a

eodøriaavocê.
3a

1o oração: principal.
2" oração: subordinada substantiva objetiva di-

reta.

3" oração: subordinada substantiva objetiva
direta, coordenada à anterior e subordinada
à primeira oração.

Mariana disse
que compraria o colar.

queodariaavocê.

ALGUMAS CORRELAçOES

DE ORACÃO REDUZIDA

. O verbo no infrnitivo antecedido de preposição

inicia orações com os seguintes valores semânti-

cos: causa, tempo, finalidade e condição.

. Com a preposição por, a indicação será de causa:

Por estør acømødo, não irei ò reunião

. Com para, de finalidade:

Eløs vieram prara conversan

. Com ao, de tempo:

Ao chegar ao colégio, encontreí meu amigo.

. Com a, de condição:

A continuar assim, yocê não conseguiró seu intento.

. Com apesar de, de concessão:

Apesar de ser jovem, era muito séria.

púvr¡ Rlr¡ courNHo SARMENTo

ORACÕES INTERCALADAS

. São orações independentes que

fazem parte do período.

nao
exercem função sintática (não se

ligam sintaticamente a nenhuma outra).

. Intercalam-se no período, interrompendo-o por

um instante para, como num aparte, introduzir

uma citação, advertência, desejo, ressalva, opi-

nião, enfim uma observação qualquer.

. Nada tem a ver com o período em que se inter-

calam.

. Também podem ser chamadas de orações in-
terferentes.

As moças, creio eu, não gostam de

mim, que soufeio.

O período é formado de duas orações:

. lu oração: As moças não gostam de mim (prin-

cipal)

. 2" oraçio: que sou feio (subord. adverbial cøsual)

. 'treio eu" não fazparte do período, é, portanto,

oração intercalada.

"- Por que não fumøs?
- perguntou o comerciønte."

"- Porque a saúde é minha mãe.

- respondeu o filósoþ."

"Ela jó viu isto?

- perguntei ò pørteira."

As orações em negrito ex,emphrtcam casos de

oração interferente.

As intercaladas podem
aparecer entre

vírgulas

travessões ou

parênteses
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@
I Ar oraçöes colocadas no início do período po-

i dem introduzir uma fala, uma citação ou uma

i explicação, como nos exemplos a seguir :

| - no, qu, nao fumas? - perguntou o comerciante.

I oração intercalada

i

i_

Perguntou o cotnercíante: "Porque nãofumøs?"
fala

O petróleo, dízem os jornaìs, vem subindo de preço.
oração intercalada

Dìzem os jornaìs: "O petróleo vem subindo de preço!
c¡tação

1

¿

EXERCICIOS

"Quando o enterro passou,

Os homens que se achavam no café

Tiraram o chapéu maquinalmente."

(Manuel Bandeira)

A oração que se achavam no café é

a) subordinada adverbial condicional.

b) coordenada sindética adversativa.

c) subordi nada substantiva subjetiva.

d) subordinada substantiva objetiva direta.

e) subordinada adjetiva restritiva.

2 Assinale o item em que há uma oração, quanto à

classificação, idêntica à segunda do período Pernoi-

tamos depois junto a um açude lamacento, onde patos

nadavam.

a) 'As virilhas suadas ardiam-me, o chouto do ani-

mal sacolejava-me..."

b) "De onde vinham as figuras desconhecidas para

encontra r-nos?"

c) "tiz o resto da viagem com um moço alegre, que

tentou explicar-me as chaminés dos banguês..."

d) "Os ais graúdos percebiam que a viagem era

alegre."

e) "Surgiam, regatos, cresceram tanto que se trans-

formaram em rios..."

3 Assinale o período que contenha uma oração reduzi-

da com valor de adjetivo.

a) O ônibus parou na rua transversal para assustar

os passagei ros.
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b) Correndo assustado, o menino foi chamar o guar-

da.

c) Os garotos vestindo camisetas velhas reclamavam

apenas uma penca de bananas meio amassadas.

d) Faça das entranhas coração para obter, um dia, a

rara felicidade dos humanos.

e) Moleques de carrinho dirigiam-se a várias dire-

çÕes, atropelando uns aos outros.

4 Assinale a opção em que a substituição da expressão

destacada modifica o sentido básico da frase.

a) A maioria elabora comentários sobre fatos que

não existiram.

A maioria elabora comentários sobre fatos irreais.

b) Eles são alguns dos que transitam pela avenida

Paul ista.

Eles são alguns dos transeuntes da avenida Pau-

I i sta.

c) Os mais eloquentes nas bobagens que falam são

os meninos.

Os mais eloquentes nas bobagens proferidas são

os meninos.

d) Parece existir o sentimento generalizado de que

tudo é possível neste País.

Parece existir o sentimento generalizado de toda

a viabilidade deste País.

e) Trans-Piração é o programa a que aludiu o re-

pórter.

Trans-Piração é o programa mencionado pelo re-

pó rte r.



5 Em todas as opçÕes, as duas orações estão correta-

mente relacionadas no período, EXCETO em

a) Falou-me de João Cabral. Eu já conhecia alguns

poemas dele.

= Falou-me de João Cabral, que poemas eu já co-

nhecia.

b) Você não estava passando bem. Não devia ter sa-

ído de casa.

= Se você não estava passando bem, não devia ter

saído de casa.

c) O choque entre os dois ônibus foi muito violento.

Vários passageiros sofreram fraturas sérias.

= O choque entre os dois ônibus foi tão violento

que vários passageiros sofreram fraturas sérias.

d) É melhor dar o assunto por encerrado. Nada mais

temos a tratar.

= É melhor dar o assunto por encerrado, já que

nada mais temos a tratar.

e) Moram na mesma rua. Raramente se encontram.

= Embora morem na mesma rua, raramente se

encontram.

6 Considere as seguintes frases:

l -João informou-o de que chegaram os livros.

ll -João informou-lhe que chegaram os livros.

lll-João informou-o que chegaram os livros.

lV -João informou-lhe de que chegaram os livros.

Podemos dizer, a respeito da regência do verbo infor-

mar, que as frases

a) ll e lV estão corretas.

b) I e ll estão corretas.

c) l, ll e lll estão corretas.

d) I e lll estão corretas.

7 Em todas as opções, a expressão sublinhada foi cor-

retamente substituída, EXCETO em

a) Ensinava redação técnica aos alunos do curso de

H istória.

Ensi nava-lhes redação técnica,

b) Precisamos de melhores recursos para ajudar as

oooulacões carentes.

Precisamos de melhores recursos para ajudá-las.

c) Agrediram os homens, pois eram desonestos.

FLAVIA RITA COUTINHO SARMENTO

Agrediram-nos, pois eram desonestos.

d) Assistiremos aos melhores espetáculos, porque

temos ótimo gosto.

Assistiremo-lhes, porque temos ótimo gosto.

e) Mostrou grande interesse em namorar a prima.

Mostrou grande interesse em namorá-la.

8 A frase CORRETA em relação à regência é:

a) Contento-me com pouco; aspiro pouca coisa nes-

te mundo.

b) Quem relatou o fato, assistiu-o.

c) Nunca esqueci das coisas que me disseste.

d) Estimo a meus pais; obedeço-os em tudo.

e) O rádio avisou ao povo os acontecimentos.

9 Segundo a norma culta, há ERRO de regência em

a) Há livros especializados que descrevem como a

teoria se aplica à prática.

b) Em algumas tarefas, chega-se a solução quando

um ponto crucial é resolvido.

c) Prefiro isso àquilo.

d) O médico não havia assistido o doente.

10 Assinale a alternativa em que o uso do verbo custar

NÃo está de acordo com a norma culta.

a) Custou-me entender o fato.

b) Custou ao aluno entender o fato.

c) Custa-me resolver este problema.

d) O trabalho custou muito esforço ao aluno.

e) O aluno custou para entender o exercício.

I a-or [q-o I a-s I p-¿ I q-s I B-s I p-r I ¡- e I r-z I a-t I

oluBqB9
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PORTUGU ÊS DESCOM PLICADO

l. Inicie a anrílise sintática isolando o sujeito e identiûcan-
do os adjuntos adverbiais.

Chegou de Londres.
W AdjAda. Lagar

2. Adjuntos adverbiais são palawas ou expressões que expri-
mem CIRCUNSTÂNCIA (tempo, modq causa, drlvida,
lugar). Perguntas: Para quê? Por quê? Onde? Com quem?
Como? Quanto? Quando?...

Gosto de Boston. Voltou de Boston.
WI U W Adj.Ada.Lagar

3. Adjuntos adverbiais podem ou não ser preposicionados.

Compareceu ao encontro hoje.
w Adj Ad.u. Ad.i. Adu.

fnalidadz/lugar Tínpo

4. Se um verbo vier seguido apenas de adjuntos adverbiais,
ele será sempre intransitivo.

As loias vendem muito
Suj W Ad] Ada.

Intm¡id¿d¿

5. Nem todo termo preposicionado é objeto indireto.

Ela saiu com a amiga.
W AdjAda. Cornpanhìa

6. Nem todo objeto indireto apresenta preposição expllcita.

famais lhe obedecerei.
Adj Adu. Negaçáo OI WI

7. Ser, estar, permanece! fcar, continuar... nem sempre se-
rão verbos de ligação.

Ela frcou em casa. Ela ficou triste.
Suj. W Adj Adu. Løgø Saj . Wig Pred. Suj.

Ela ficou com a her4nça. Ela frcou triste em casa.
Saj. WI U I Suj. Wig. Predicdtiw do sai.

Adj Adu. Lugar

8. Adjunto adverbial pode acompanhar qualquer verbo.

9. Para um verbo ser de ligação, são necessárias duas con-
dições SIMUIJIÂNEAS: estar na lista de verbos de liga-

ção e ter predicativo do sujeito.

Ela está feliz. Ela acordou feliz.
Soj. Wíg Pred, Saj. Soj. W Predicatiao Saj.

Ela acordou bem. Ela está bem.
Soj. W Adj. Aàt Modo Saj. W Adj Adu Modo

Ela permaneceu longe.
Suj. W Adj.Ada. Lugar

10. Predicativo pode acompanhar qualquer tipo de verbo.

ll. Predicativo pode se referir tanto ao sujeito quanto ao
objeto.

As meninas encontraram os pais nervosas/nervosos,saj' wD oD 
TÍ;:,í!* 

*(;;:i'"

12. Predicativo nem sempre é representado por adjetivo.

Ela já é uma mulher.(subst.)
Søj. AAT Wig. Predieatiuo Søjeho

Fulana é outra.(pronome)
Srj. Wig. Prcdìcatiuo Saþito

13. Não confunda predicativo do sujeito com adjunto ad-
verbial de modo (invariável).

Ela vive só. (Variável - sozinha, solitária)
Srj. W Predicatiuo do Sajeiø

Ela fala alto. (invariável)
Suj. W Adj Ada. Modo

O Governo permaneceu calado. (variável)
Soj. Wíg. Predicøtiuo dn Saþito

14. Não confunda verbo intransitivo com verbo transitivo
direto. Isso ocorre porque a frase está invertida. Use os
recursos de pronominalizaçâo no inlcio da frase. VTD
aceita passiva(ser/estar +particípio) e VI não aceita pas-
siva.

(tr)n.tt. outra opção. (outra opçáo é restada? Impossível)t'W Srj.

({é)Exisia uma alæmativa" (uma altemativa era o<istida? Imposirel)f\ w Suj.

(Ele)Encontrou outra opção. (Outra opção foi encontrada.)
WD OD Saj. Pacìente

(Ele)Buscava uma alternativa. (Uma alternativa era buscada.)
WD OD Saj. Paciente

14. A transitividade de um verbo pode variar em função do
contexto.

no Natal.

Adj Adu. Tempo

Ela fala muito.
Soj, W Adj.Adu Intençìdadz

Ela fala avocê.
Soj. WI OI

Ela fala coisas interessantes.
Soj. WD OD

Ela fala coisas interessantes a você.
Soj. WDI OD /OI
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SENTIDO

Ação

Qualidade, Estado, Característica

Ação + Qualidade, Estado, Característica

PREDICATIVO

ø

Predicativo do sujeito

Predicativo do sujeito

ou do objeto

VERBO

VI, WD, VTI, VTDI

Verbo de Ligação

VI, WD, VTI, WDI

Verbal

Nominal

Verbo-nominal

OBS.: Os destaques são os núcleos do predicado.

. Em um predicado verbal, não há predicativo.

. Toda vez que houver verbo de ligação, o predicado será nominal

. Se houver predicativo e não houver verbo de ligação, o predicado será verbo-nominal.

TIPO

Sujeito + Verbo de Ligação

Voz passiva analítica
(introduzida pelas preposições: por, pelo (a)/(s)ou de)

CARACTERÍSTTCAS DA ORAçÃO PRI NCI PAL

Verbo de Ligação + Predicativo
Verbo lntransitivo

WD, VTDI + SE (Voz Passiva)

VTD (sem passiva)

VTI

Nome + Preposição

Dois-pontos ou vírgula

Objetiva lndireta

Completiva Nominal

Apositiva

Predicativa

Agente da passiva

oRAçÃO SUBSTANTTVA

Subjetiva

Objetiva Direta

FFT¡TTNITNTVnF.I

ruÃO vêm entre vírgulas.
Referem-se a uma parte de um conjunto maior

RESTRITIVAS: UM DOS / ALGUNS DOSEXPIICATIVAS: UM / TODOS

Vêm entre vírgulas, Referem-se a um conjunto

unitário ou a uma generalização.

CONECTOR USUAL

Quando

Se / Caso

A fim de que

Para que

Porque / Como (início de frase)

Embora / Ainda que

VATOR

Temporal

Condicional

Final

Final

Causal

Concessão

A fim de + lnfinitivo

Para + lnfinitivo

Por + lnfinitivo

Apesar de + lnfinitivo

coMBrNAçÃO

AO + lnfinitivo

A + lnfinitivo
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UNIDADE VI

Quando o termo
regente é

,1

substantivo -+ r4,mor ao estudo.

adjetivo -+ Dìflcil de solucionar.

advérbio ) Relatìvømente ao assunto.

REGENCIA

Regência é o estudo da relação de dependência

que há entre a palavra dependente, chamada re-
gida, e o termo a que ela se prende, dito regente.

Esta dependência pode ser direta, ou seja, sem

preposição obrigatória, e pode ser indireta, isto

é, com preposição indispensável. Assim, torna-se

importante o estudo das preposições.

O homem tem necessidade de amor.
(Regência nominal)

nome regente - termo regido (= complemento nominal)

A mulher necessita de amor.
(Regência verbal).

verbo regente - termo regido (= objeto indireto)

O regente e o regido, intimamente relaciona-

dos, formam um todo significativo.

Observe que o primeiro termo em negrito
completa um substantivo abstrato, sendo, por-
tanto, complemento nominal. Já o segundo termo
funciona como adjunto adnominal, não confrgu-

rando caso de regência.

REGÊNCIA
DEALGI.'NS NOMES

Acessível a - aproximação, acesso /
para = Passagem

agradável a

amora/paracom
ânsia de / por

apaixonado de/ por
atenção a / sobre / com I para com

avaro de

atento a I em

avesso a

aversãoalparalpor

Bom para

Capazde
certo de

conforme a / com

contente de / com I em I por
cuidados com

Os termos regidos por nomes exercem a funçäo
de complemento nominal.

A criaçäo do homem é obra de Deus.
(cN) (Adj. Adn.)

I 16+
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cego a

comum a / de

contíguo a

cruel com / para com

curioso de / por

Desejoso de

devotado a

devoção a I por
devoto de / a

digno de

diferente de

dotado de

dúvida de I eml
sobre/ acetca

Entendido em

empenho de / em i por

estimaalpor=arljzadel
de = consideração

Felizcomldelemlpor
firme em

furioso com

faltaaldelcom/contra
favorável a

fertil de / em

fraco de

fiel a/ em

Gostoaldelparal
por / em

guerra a

grato a

Hábil em

horror a
habituado a

hostil a

Ida a

idêntico a

impróprio para

impossível de

imune a / de

incompreensível a

infatigável em

infiel a

insaciável de

incapaz de

indigno de

inferior a

inimigo de

inútil para

Jeito de I para

junto a / de

Iænto em

longe de

liwe de

luta contra

Maiorde
malde

maucom lparal

Parâcom
moradorem

manso de

menorde

Natural de

necessiírio a

Obediência a

Parecidoa/coma
peculiar a

parco em / de

rUVIN NITA COUTINHO SARMENTO

pobre de

pronto para
tproprio a = apropriado

'proprio ds = peculiar
3próprio para = conveniente

próximo a/ de

Rebelde a

rentea/de/com
responsávelcom /por
relativamente a

respeito a I de I com I por I
paracom

rico de/ em

Sedento de / por

simpatia a / por / para com

situado alem/entre
suspeito a / de

semelhante a

sensível a

superior a

Temerosode

traidor de

Úttirno al de I em

união a/de/ em

ritil a

Vazio de

visível a

versado em

vizinho a/ de

Zangadocom
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

Quando o regente é um verbo.

Amar os estudos.

Dificultør as coisas.

Relacionar os ercos mais comuns.

A reçncia verbal envolve conhecimento da predi-

cação dos verbos.

Assim, vale a pena uma recapitulação.

Os verbos dividem-se em:

. Intransitivos (VI)

Quando não necessitam de complemento (OD/
or).

Fulano morreu.

Piøm øs aves.

Chegou um desconhecido.

As expressões "fulano", "as aves", "um desconhe-

cido'exercem a função de sujeito.

. Transitivos Diretos (VTD)
Exigem um complemento (objeto direto), que

se lhes prende diretamente, para juntos integra-

lizar em o todo signifi cativo.

Fízemos os exercícios.

Desenhamos um livro.

Ninguém ignora essøs coisas.

As expressöes'bs exercícios", "um livro", "essas

coisas" têm função de objeto direto.

. Transitivos Indiretos (VTI)
Necessitam de um complemento preposiciona-

do (objeto indireto), a fim de formarem com ele

o todo signiflcativo.

Precisamos de coragem.
Gostaram das praias.
Assistimos ao festiv ø1.

As expressões "de coragem", "das praias", 'ão
festival" são objetos indiretos.
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. Transitivos Diretos e Indiretos (VTDI)
Regem, conjuntamente, os dois complementos

acima citados: objeto direto e objeto indireto.

Dei um livro ao colega.

Mandamos um recado ao amigo.

"um livro", "um recado" - objetos diretos
"ao colega'] "ao amigo" - objetos indiretos

I Os pronomes o(s), a(s) e as variantes lo(s),la(s),
no(s), na(s) podem funcionar como comple-
mento de verbos transitivos diretos.

Esperava-o ontem.

Entregømo-los depois.

Os pronomes em destaque funcionam como ob-
jeto direto.

2 Os pronomes lhe e lhes funcionam como com-
plemento de verbos transitivos indiretos, como
adjunto adnominal ou como complemento no-
minal.

Perdoava-lhe sempre.

Isto não lhe pertence.

Ihe = objeto indireto
(verbos transitivos indiretos)

Desejo-lhe sorte.

Peço-Ihe silêncio.

Ihe = objeto indireto

(verbos transitivo diretos e indiretos)

Quero-Ihe o relógio. (=seu)

Admiro-lhe a coragem. (=sua)

lhe = adjunto adnominal

(verbos transitivos diretos)

A questão parece-lhe justa.

A decísão foi-lhe favorável.

lhe = complemento nominal

(verbos de ligação)



3 Os pronomes me, te, se, nos, vos podem

bém servir como complementos de verbos

transitivos diretos, transitivos indiretos, transi-

tivos diretos e indiretos e como adjuntos adno-

minais ou como complementos nominais.

Eu vejo-te ømanha

Ele feriu-se todo.

pronomes: OD / verbos: TD

Pago-vos amanha.

Ela nos obedeceu.

pronomes: OI / verbos: TI

Pegou-me a mão. (=minha)

Quer-nos a casa. (=nossa)

pronomes: ADJ.ADN. / verbos: TD

Dê-nos dinheiro.

Peço-te licença.

pronomes: OI / verbos: TDI

4 As formas lho, lha, lhos, lhas são complemen-

tos de verbos transitivos diretos e indiretos, bem

como servem de adjunto adnominal.

A blusa? Em casa lha dou.
fì

[= Em casa, darei a blusa avocê.

lha=lhe (OÐ + a(OD)
(= a você) (= a blusa)

Nao lhe sei o name, nem qye
lìil

lho soubesse o diria.

[= Nem que soubesse o seu nome o diria.]
lho =lhe (ADI. ADN.) + o (OD)

(= seu) (= o nome)

5 Há verbos transitivos indiretos que não se usam

com o pronome lhe, mas com os pronomes

oblíquos tônicos ele, ela, eles, elas, antecedidos

da preposição a: aludin aspirar (=desejør), assis-

tir (=v¿4, tornar, recorrer preferir proceder, visar

(=desejør).

nÁvl,q ntt¡ courNHo SARMENTo

Aludimos à reliøiao. Aludimos a ela.

Aspiramos ø um cargo. Aspirømos a ele.

Assistiram aos jogos. Assistiram ø eles,

Recorri øo diretor. Recarri a ele.

Procederam ao sorteio. Procederøm a ele.

Viso a um carøo. Viso ø ele.

REGÊNCIA DE ALGI.INS VERBOS

A

I

aborrecer-se com

abster-se de

aconselhar-se a / com

ajuntar-se com

almejar por

antecipar-se a

apegar-se a

apiedar-se de

aproximar-se a I de

assentir a

atentar contra / em

atrair a

aviar-se de

absolver de

acercar-se de

ajuntar a

amercear-se de

apaixonar-se por

apelar para

bandear-se para

brigar com

batalhar com

bater em / a

baixar a

brindar (TD)

apoderar-se de

arriscar-se a

assinalar com

ater-se a

ausentar-se de

avir-se com

acautelar-se com

acomodar-se a

admirar-se de

alimentar com / de

amoflnar-se com

apartar de

aperceber-se de

apressar-sealemlpor

assemelhar a / com

atinar com

autorizar a

avizinhar-se de

bastar a

blasfemar contra

brindar com

bater (TD)

bater a (TI)

B
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

C
cair em / sobre

casar-se com

chamar por / de

cingir de

clamar por

coincidir com

combinar com

comerciar com / em

competir com

comprometer-se a

concorrer a / com

conformar-se com / a
contrapor a

convircom/alem
cotejar com

cruel com / para com

capitular com

ceder a

chamar (TD)

cingir-se a

cobrir de

coligar-se com

começar a I por

comparar a / com

D
decidir-se sobre

dependurar em / de

desempenhar-se de

discrepar em

decidir sobre

desapegar-se de

comprazer-se em/com

comungar com

condescender com

consentir em

contribuir para / com

corresponder-se com

coxear de

curtir-se em

carecer de

certificar-se de

chegar-se a

circunscrever a

coexistir com

combater contra

comedir-se em

compelir a

comptazet a,

comutar em

condoer-se de

conter-se em

converter em / a
corresponder a

cristalizar em

curar-se de

deter-se em / com

distrair-se com

deleitar-secom lemlde
desavir-se com

dignar-se de / a
dotar com / em

estimular a I com excusar de

estribar-se em exercitar-se em

empenhar-sepot lem / com

ensaiar-se em / com

esforçar-se em / por I para

F
faltar com / a
fiar-se de / em

feder a

franquear de / a
faftar com / de

gabar-se de

guardar-se de

gloriar-se de

habilitar-se com / para

haver-se com

herdar de

folgar de / com

fincar-se em / de

fatigar-se de / com

fundar-se em

forrar de / com

guarnecer com

graduar-se em

guindar-se a

hombrear-se com

harpejar

humilhar-se a

G

H

E
embaraçar-se com engalanar-se com / em

entreter-se com especular com / em

enfurecer-se com / contra exceder a I em

envaidecer-se com / por engolgar-se com
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I
igualar com impenetrável a

incidir em induzir a / em

insistir sobre / em irmanar com
imbuir-se de / em intrometer-se em

impor a incorrer em

inferir de injuriar com
interessar-se por / em isentar de

impelir a importunar com
impedir a / de (TDI) indignar-se com
inflexível a inquietar-se com / de

investir contra / com / em

importara (impessoal)+ de (país)+ em (quantia)?

J
jactar-se de

juntar-se a / com

jubilar com
juntar (TD)



L
lamentar-se de

ligara/comlparc
litigar com / contra

lastimar-se de

M
maliciar de

matizar de

mesclar em

murmurar de

mancomunar-se com

mediar entre

N
namorar (TD)

negar-se a

namorar-se de

o
obstar a

ofender (TD)

optar por / entre

obstinar-se em

P
pactuar com

pender de I para

persuadir a / de

porfrar em

prezar-se de

prevenir de I parc/ contra

pugnar por / contra

padecer de

permutar com / por

quadrar com

quebrantar-se com

limitar-se a / com

lutar contra / com / por

lidar com

lisonjear-se de

meter-se a I em

mortificar-se com

manter-se com / em

meditar em / sobre

moderar sem

nivelar-se a / com

nutri-se de / com

negociar em / com

ofender-se com / por

orar por

ocupar-secom/em/de

opinar sobre

pleitear com / contra

preponderar sobre

prezar-se de

prostar por

participar de / em

perseverar em

precaver-se contra / de

prescindir de

prover a / de

qualificar de

queixar-se de / a

radicar-se em

rebaixar-se a / de

reincidir em

remontar a

residir em

restabelecer-se de

romper com

ralhar com

recrear-se com

relaxar-se em

sacrificar-se a I por

salpicar de

servir-sealparcrlde
sujar-se com / de

safar-se de

segregar de

tachar de

terminar em / por

traduzir em I para I de

tropeçar com / em

tardar em

ufanar-se de / com

ultrajar com

unir a / com

vacilar em

vazat em

viciar-se com / em

valer-se de

variar de / em

zangar-se com

zelar por

rúvn nrrn counNHo SARMENTo

R
render-se a

reptar para

rodear-se de / com

reconvir sobre

regalar-se com

rejubilar em

regozijar-se de / com

resultar de / em

rogar por

responder a

S
sub-rogar

suster com

sair-se de / com

satisfazer-se a / com

substabelecer em

sustentar-se de / com

T
traficar com / em

temer de / por

topar com

trasladar al eml de

tiritar de

U
ungir com

utilizar-se de

V
vincular a

vangloriar-se de / por

velar por / em

voltar de / a

a Z
zombar de
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PORTUGU ÊS DESCOM PLICADO

Um caso de regência trata da complementação

de nomes e verbos. Essa complementação pode

ser com ou sem preposição.

Necessitøva (verbo) de apoio.
(Regência verbal).

Erøfavoróvel (adjetivo) a novas leis.
(Regência verbal).

Pensando...

As pessoøs que apresentarem os sintomas da gripe

HrN, devem cotnparecer em um posto de saúde.

O verbo comparecer pede a preposição 'ã',

portanto a frase está incorreta.

Esquecer de coisas simples pode indicør alguma

dificuldade de memória.

O verbo esquecer tem duas possibilidades

de regência: como VTI, com preposição e com

pronome ou como VTD, sem preposição e sem

pronome. Pode-se usar esquecer-se de ou sim-
plesmente esquecer algo. Portanto, a frase está

incorreta.

Pensando mais...

A decisño do governo implicará recessão.

Seria possível, mantendo-se o sentido e a cor-
reção gramatical, inserir a preposição em logo
após o verbo implicar?

O verbo implicar, no sentido de acarretar, é

VTD e não pede nem admite preposição. Logo,

não seria possível.

A lei a que se referiu foi mencionada no processo.

Seria possível, mantendo-se o sentido e a cor-

reção gramatical, substituir a expressão a que pot
a qual?

Qual éumpronome relativo que vem precedido

de artþ (a qual, as quais, o qual, os quais). O verbo

reþrír-se pede a preposição a.Logo,para manter a

correçäo gramatical, seria necessário acento grave

no a (à qual). Portanto, não seria possível.

Isso visa à resolução do caso.

Seria possível, mantendo-se o sentido e a cor-
reção gramatical, retirar o acento grave do perío-

do apresentado?

O verbo visar, no sentido de desejar, é VTI. Vi-
sar pede a preposição a.Logo, não seria posslvel.

PRINCIPAIS CASOS DE REGÊNCh VERBAT

A ideia de que o homem é um ser social vísø a

promover a convivência.

Visar, no sentido de desejar, é verbo transitivo

indireto e pede a preposição a. Apreposição pode

ser suprimida quando se tratar de objeto oracional

- "visa promover". Assim, é possível que a frase seja

reescrita da seguinte forma:

A ideia de que o homem é um ser social visa

promover a convivência.

j rzo

. São VTI.

. Exigem a preposição com.

. Näo são pronominais.

Ele deparou com uma nova situação.

O governo nao simpatizou cottt a proposta.



Chegør, ír, valtar, retarnor, compøreceî

. São VI.

. Exigem a preposição ø quando seguidos de

adjuntos adverbiais de lugar (destino).
. Não admitem a preposição em e variações.

Os cidadaos devem retornar ao local de votøção.
Voltaram àquele lugar.

Admitem outras preposições com alterações de

sentido ou de registro:
Chegou de Londres. (origem)
Chegou a Londres. (destino)

Chegou em Londres. (coloquial)
Foi a Londres. (destino temporário)

Foi parø Londres. (destino permanente)
Foi em Londres. (coloquial)

Morer, resídír, assistír (no sentido de morør)
e damíciliar são VI.

Estarrficarr permanecer e entregør vøríøm a
transitivìdade conforme o coffiI,leffiento.

. Quando seguidos de adjuntos adverbiais de

lugar, os dois grupos exigem apreposiçâo em.

EIa reside nø rua Abre Campo.
A informação está nø página 20.

Entrega- se em domicílio.

Preþrir

' Em geral, é VTDI.
. Exige a preposição ø.
. Não aceita que, do que, e não e nem.
. Não aceita os advérbios mais e menos.

Preferiø estudar ø trabølhør.
Preferia o sossego do campo à agitøçao da cidøde.

Preferia møis felicidøde ø mais dinheiro.
(Nesse caso, mais nao é ødvérbio. Trata-se de um

pronome indefnido.)
Preferia o trabalho ø coisas fúteis.

Obedecer/desobedecer

. São VTI.

. Exigem a preposição ø.

n¡vta Rrrn c0ulNHo SARMENTo

EIa nao obedece a/às ordens.
Nao lhe (a ele) desobedecerei.

As pessoas não obedecem às leis de trânsito.
Desobedeceu ao regulamento do prédio.

Reþrir-se

. É vrl.

. Exige a preposição ø.

A mulher a cujos filhos me refro esteve no local
A decisão à qual o governo se reþriufoi muito

discutidø.

Implicar (no sentido de acanetar)

. É VTD.

. Não exige preposição.

. Não admite a preposição em e variações.

lss o implicará demiss ão
de muito s funcionário s.

A ølta nos preços implicou recessão.

Implicar-se (= envolver-se) é VTI (em).

Ela se implicou em problemas.

Písar

. Évrt.

. Não exige preposição.

Nao pise a grama.
Nøo piso o chão que você pisa.

De acordo com a NGB (Nomenclaturas

Gramaticais Brasileiras), o verbo pisar é visto

como um caso de mudança em progresso. As-

sim, alguns autores já aceitam tal verbo como

intransitivo regido pela preposiçâo em.

Nøo pise na grama,
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PORTUCUÊS DËSCOMPLICADÔ

. É, vrD.

. Näo exige preposição.

. Não admite a preposição com.

Quer me namorar?

Quem ela namora, ninguémpode søber.

. No sentido de socorrer/auxiliar, é VTD e não
pede preposição.

O governo assiste os pobres.

. No sentido de ver, é VTI e pede a preposição a.

Assistimos a. cenas de violência,

. No sentido de caber, é VTI e pede a prepo-
siçäo ø.

A decisão assiste øo governo.

. No sentido de morar, é VI e pede a preposição
emno adjunto adverbial de lugar.

Nossos polfticos assistem em Brasflia,

. No sentido de pôr visto, é VTD e não pede
preposição.

O gerente visou os cheques roubados.

. No sentido de mirar, é VTD e não pede pre-
posiçäo.

Visouoølvoeøtirou.

. No sentido de desejar/almejar, é VTI e exige
a preposição a.

O governo visa à reþrmulação do projeto.

Visaya ø uma novavida,

Visava (a) resolver o problemø. (objeto oracionøl -
apreposifio pode vir subentendida)

i Llz

. No sentido de cheirar, é VTD e näo pede pre-
posição.

Aspirava o arorna das flores.

. No sentido de desejar, é VTI e pede a prepo-
siçäo ø.

As pessoas aspimm àfelicidade.

Aspirava ao sucesso profissional.

. No sentido de fazer agrados, é VTD e não
pede preposição.

O governo procura agradar o povo,

. No sentido de satisfazer, éYTl e pede a pre-
posiçäo ø.

A polltica de preços não agradou aos
consumidores,

. No sentido de desejar, é VTD e não pede pre-
posiçäo.

Queriaumbom emprego.

. No sentido de estimar, é VTI e exige a pre-
posiçäo ø.

Queria øos colegas de cursinho.

. No sentido de ser custoso/ser difícil, é VTI.

O governo custou pøra øtaliar
a proposta de investimento. (ewado)

Custou (VTI) ao governo (OI) attaliar a proposta
de investimento (suj. oracional). (certo)



(NóÐ Custamos a entender a matéria. (errado)
Custou (VTI)-nos (OI) entender a matéria (suj.

oracional). (certo)

. No sentido de acarretar, é VTDI e pede a Pre-
posição ø.

O casamento custou sarifícios aos noivos.

. No sentido de custos/ônus, pode ser VI com
adjunto adverbial de modo.

Aquelas roupas custam muito caro.

. No sentido de convocar/convidar, é VTD e

não pede preposiçäo.

Chamaram o ministro para a reunião.

. No sentido de denominar/cognominar, é

VTD ou VTI.
. Se VTD, não pede preposição e exige OD. Se

VTI, pede a preposição ,r e apresenta OI.
. Ambos pedem predicativo do objeto, regido

ou não pela preposiçio de.
. Sendo a preposição defacultativa, não há al-

teração de sentido.

L Chamøram (VTD) o governo (OD) de corrupto
(pred. do objeto). (Chamaram-no de conupto.)

il. Chamaram gfD) o governo (OD) corrupto (pred.

do obj.). (Chamaram-no corruPto.)

lII. Chamaram (VTI) ao governo (OI) de corrupto
(pred. do obj.).

IV. Chamaram (VTI) øo governo (OI) corrupto (pred.

do obj.).

. Todas as frases estão de acordo com a norma
culta.

. A retirada da preposiçáo de, na frase I, não
modifica o sentido original do período. A pre-
posição é facultativa,logo näo há alteração de
sentido. No entanto, fora do contexto, a frase
pode ser considerada ambígua.

. Seria possível, na norma culta, substituir a
forma -ro (chamaram-no) por -lhe (cha-

. São VTD com coisas e não pedem preposiçäo.

. São VTI com pessoas e exigem a preposição ø.

. Podem serVTDI.

O governo agradeceu apopulaçao pelo apoio. Grrado)
O governo agradeceu UTDD à populaçøo (OI) o

øpoio (OD). (certo)

Pagou ao banco primeiro, pois os juros eram altos.
(banco = pessoa jurídica)

rUVIN NIT¡ COUTINHO SARMENTO

maram-lhe), pois o verbo pode ser VTD ou
VTI. Logo, a substituição não prejudica a

correção gramatical.

. Pode ser VTD ou VTI (pede a preposiçäo a).

. É, preferencialmente, VTD com pessoas.

. É, preferencialmente, VTI com coisas.

Atendeu ao pedido. (melhor)

Atendeu o pedido.

Atendeu o cliente.

Atendeu ao cliente. (melhor)

Formas corretas:

. Em geral, são VTDI.

. Ocasionalmente, podem apresentar apenas
um complemento (OD ou OI).

. Admitem as preposições ¿, de ousobre.

. Exigem complementos distintos.

Informaram à população (OI), diante do fato ex-
posto, sobre øs dificuldades do setor (OI). (errado)

Informaram à populaçõo (OI), diante do fato
exposto, as dificuldades do setor (OD).

Informaram a população (OD), (...), sobre as

dificuldades do setor (OI).
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o vërbo cot rnnléøt deve ser usado, preferen-
clalmenfg, com a, pr_q¡ gsi çäg ø grrr {etrlmento

feut e 
f,,sse f6o,slduasú{tlruas,,,

Comunicou øas,.fu;neíonQrio¡ q Qala do,ewto.

poRrucu Ês DEscoM pltcADo

. VTD, sem preposição e sem pronome.

Esqueceu a data da prova.

Lembrei isso ontem.

. VTI, com pronome e com preposição (de).
(Verbo pron^ominal: o prondmd e o ierÈo â.-

vem estar na mesma pessoa.)

Esqueceu-se dø datø da prova.

Lembrei-me disso ontem.

EXEF,CÍCTOS

1 Assinale a alternativa que apresenta ERRO.

a) Simpatizei com a nova diretoria e com as novas

orientações.

b) Há alguns dos novos diretores com os quais não

simpatizamos.

c) A firma toda não se simpatizou com as novas

orientações.

d) Somente o tesoureiro não simpatizou com a nova

d i reto ri a.

e) Nenhum dos que estavam presentes, nem mes-

mo o filho do novo diretor, simpatizou com as

novas orientações.

. Construção clássica.

VTI (3" pessoa) + OI (nome ou pronome) +
sujeito.

Verbo e pronome podem estar em pessoas
distintas.

Esqueceu -me a data da prova.

Lembrou-nos isso ontem.

. São VTD e näo admitem preposição.

Presenciamos cenas de violência.

Nao vejo o que quero.

Observavø a paisagem.

Os vg:bos atnø, oiliar e ødorør sáo

lrsodo-s, frequentemefite¡ com objetq dfueto

pfeposiaionado. 1

'','.'
Amaya ø Dq,us. ,

O verbo dr¡ ejqr pode ser VTDI. 
ì

DeseJavø'trhe sarte,

2 "... olhando para trás, como quem quer voltar."

Considerando os padrões da língua culta, usou-se o

verbo sublinhado acima, mantendo-se correta a re-

gência, EXCETO em

a) Minha filha, eu a quero muito bem.

b) Nós queremos um lugar ao sol.

c) Este é um trabalho duro para um organismo que

está querendo repouso.

d) Nem nos momentos mais difíceis, quero o seu

apoio.

e) Você quer ainda a pasta de documentos?

. Alguns autores considèram como transitivos
<{iretos verbo$ transitiyqs indiretos seguidos

de objeto oracional não-preposicionado.

Pens,el Erc ßsa þss e fiiell.

Wþtl
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3 "Mas de que adiantam essas intenções se estamos

impotentes para assegurar às pessoas o direito à

vida, à sociedade, o direto de viver em paz...."

Quanto à predicação, o verbo destacado no trecho

acima é

a) transitivo direto e indireto.

b) transitivo indireto.

c) transitivo direto.

d) intransitivo.

e) transitivo indireto.

4 Assinale a alternativa CORRETA, quanto à regência

verbal.

a) Não costumo obedecer a ordens que não ema-

nem de autoridade.

b) Assisti um espetáculo dantesco naquele dia.

c) Os jogadores brasileiros preferem jogar na Euro-

pa do que nos seus clubes de origem.

d) Dona Margarida foi intimada a comparecer na

polícia porque não pagou o farmacêutico.

e) Custei a entender por que Adriano não se simpa-

tizava comigo.

5 Entre os exemplos abaixo, frequentemente emprega-

dos na linguagem informal, apenas um está de acor-

do a norma culta da língua. Assinale-o.

a) Com quem você está namorando, agora?

b) Lá em casa somos em quatro filhos.

c) Tudo que o pai diz, a mãe acredita.

d) Meu amigo, isto implicará em sua suspensão.

e) O candidato residente na rua Cosme Velho não

compareceu à prova.

6 Em todas as opções, a expressão destacada está em-

pregada corretamente, conforme normas da língua

padrão, EXCETO em

a) Os ingratos, mais uma vez, esqueceram-se de

quem sempre os ajudara.

b) Não estou me referindo a quem começou a dis-

cussão.

c) Era meu pai a pessoa em quem eu mais acreditava.

d) Era realmente bela a moça por quem Abadias se

apaixonara.

e) Laura, com quem lvo namorava, na época, era-

-lhe muito dedicada.

FLÁVIA RITA COUTINHO SARMENTO

7 Em todas as alternativas, o verbo destacado apre-

senta regência de acordo com a norma padrão, EX-

CETO em

a) Assistimos, impassíveis, ao massacre de crianças

no Brasil.

b) Os cidadãos brasileiros preferem a omissão à jus-

tiça.

c) Alfredo de Almeida Jr. não obedece as leis do país.

d) Fazer justiça implica grande vontade política.

e) os meninos de rua aspiram à cidadania.

8 Dependendo do contexto, um verbo normalmente

intransitivo pode tornar-se transitivo. Assinale a al-

ternativa em que ocorre um exemplo disso.

a) "Ponha intenções de quermesse em seus olhos..."

b) "... e do céu descesse uma névoa de borboletas ..."

c) "... beba licor de contos de fadas ..."

d) 'Ande como se o chão estivesse repleto de sons..."

e) "... sorria lírios para quem passe debaixo da janela."

g A regência verbal está CORRETA em

a) A herança cultural que o texto se refere é o acervo

de conhecimentos históricos.

b) os acontecimentos históricos que assistimos de-

vem servir-nos de exemplo.

c) Devem ser explicitados os objetivos que visamos

ao estudar História.

d) A busca da verdade por que o historiador anseia

atinge a todos os estudiosos.

e) Os usos práticos os quais não podemos esquivar-

-nos no estudo da História são numerosos.

10 Há ERRO de regência em

a) Ela o amava e lhe obedecia.

b¡ É ótimo o cargo a que aspira.

c) Nós lhe desejamos o melhor.

d) É necessário obedecer as leis.

e) Custa-nos acreditar no que dizes

I p-or I p-0 | e-s I r-r I e-e I e-s I e-t I e- 6 | e-z I rt I

01!rBqE9
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

Pode vir com preposição DE (uso

facultativo).

Em geral, vem seguido de adjunto
adverbial de finalidade.

Podem ser VTDI, desde que respeitem a

complementação.

Pode ser WD ou VTl. Sendo VTDI, o Ol

será, preferencialmente, pessoa.

Nos sentidos de "dar resposta e em

resposta", não há distinção semântica

significativa.

Não existe " vistol' algum documento,
o correto é visar.

VTl(a) 3e Pessoa / Sing. + Ol - Nome/
Pronome +Suj. Oracional

VTD ou VTI - nunca VTDI

VTD - nunca VTDI

VTD com COISA

VTI(a) com PESSOA

É, preferencialmente, WD
com pessoas e VTI(a) com

colsas

VTD

VTI(a)

VTD

VTI{a)

VTl(a)

Vl(em)

VTI (a)

VI

Vl + Adj. adv. modo

Vl + Adj. adv. lugar

VTD

VÏD

Wl(a)

VTD

VTI(a)

VTD

Wl(a)

VTD

VTI(a)

wl(a)

WDI(a)

tachar /
cognominar

convocar /
convidar

Em geral são VTDI. Admitem as preposições a, de ou sobre.
Exigem complementos distintos.

em resposta

dar resposta

socorrer / auxiliar

ver / presenciar

caber

morar / residir

dar início

ter fundamento

comportar-se

vir de / originar
de

pôr visto /
rubricar

mtrar

desejar / almejar

cheirar

desejar / almejar

desejar

est¡mar

fazer agrados

satisfazer

ser custoso /
ser difícil

acarretar

chamar

informar / avisar
cientificar

notificar / certificar
comunicar

pagar I perdoar / agradecer

atender

responder

assistir

proceder

vtSar

asprrar

querer

agradar

custar

E@fnfiIFtFflilrfiffr¡rn rdlYIfifra-l
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Quando seguidos de adjunto adverbial de

lugar, exigirão a preposição EM.

Exigem a preposição COM.

Não são pronominais. Portanto NÃO

ACEITAM: me, te, se, nos, vos.

Deparar-se (pron.) é regido pela

preposição a.

Wl(a) 3a pessoa / Sing. + Ol - Nome/
Pronome + Sujeito

Não admite COM.

Não admite EM

O verbo PISAR, atualmente, é entendido
pelos falantes, como intransitivo. Por isso,

alguns gramáticos já flexibilizam o uso da

preposição EM junto a esse verbo.

Em geral, vem seguido de adjunto

adverbial de finalidade.

Desejar pode ser VTDI(a).

Exige a preposição A.

Näo admite: do que / que / e não.

Não admite os advérbios: MAIS e MENOS.

Não admitem EM. Em geral, são seguidos

de adjunto adverbial de lugar. Em caso de

ideia DE DESTINO, apenas e somente a

preposição A poderá ser usada.

SEM preposição e SEM pronome

Com preposição (DE) e com pronome
(ME, TE, SE, NOS, VOS).

VÏD

VTD

WD

VTD

WDI(em geral)

Vl(a)

Vl(em)

VTI(com)

VTD

VTI(Pronominal) - verbo e

pronome na mesma pessoa

Wl (Construção Clássica

Machadiana) - vir à memória

VTl{a)

VTI(a)

VTD

VTD

ver / presenciar I olhar I observar

preferir

chegar I ir I volhar I retornar / comparecer

morar / residir

deparar / simpatizar
antipatizar / empatizar
implicar (ser implicante)

esquecer / lembrar

obedecer / desobedecer

referir-se

namorar

implicar / acarretar

pisar

convocar / convidar

amar/ odiar I adorar I desejar

õßrîrlEcmÍTENFIÍiT'II'Ã'Fsñnl¡rouFn¡lm
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

EXEMPLO

Ele aspirou muitøfumaça durante o incêndio.
Todas as pessoas aspirøm ao sucesso.

Ele assistiu ao jogo na casa dø sogra.

O médico assistiu o doente com presteza.

Naquelø época, ele assistia em Pernømbuco.

Aproximou-se e tentou agrødar o flho.
O aumento no preço dos combustíveis não agra-

dou ao consumidor.

Esqueci o aniversário dele.

Lembrei o nome dele.

Esqueci-me do aniversário dele

Lembrei-me do nome dele.

IFI

Chegou ao casamento yinte minutos øtrasado,

Foi àfesta na casa dos milionários.

Moro na rua São Paulo.

Residiø na,4v. Bórbara Coelho de Brito, 983.

Este trabalho custou-me sacrifícios.

Custou-me acreditar na sua história.

Suø atitude implicørá demissão.

O professor implicava com a alunø.

A diretoria informou øo funcionário a demis-

sõo.

A diretoria informou o funcíonário da demis-
são.

Ele namorø minha prima hó dois ønos.

No Brasil, ninguém obedece à sinalizaçao.
Todos deyem obedecer ao regulamento.

Pøguei ø conta.

Perdoei a agressão.

Agradeci o convite.

Pagarei ao garçom.

Perdoei ao meu namorado.

Agrødecemos ao gerente.

cr-AssrFtcÂçÃo

VTD
VTI (a)

VTI (a)

VTD
VI

VTD
VTI (a)

VTD
VTI (de)

VI (a)

VI (em)

VTDI
VTI (3'pessoa

do sing. + sujeito
oracional)

VTD
VTI (com)

VTDI
(a, de, sobre)

VTD

VTI (a)

VTI (a)

VTD

t¡

SENTIDO

sorve¡ respirar
pretender, desejar

ver, presenciar, caber

dar assistência

morar

fazer carinho
satisfazer

quando näo pronominais
quando pronominais

(exigem a preposição de)

exigem a preposiçáo'd'
quando indicam lugar

exigem adjunto adverbial
com a preposição "em'

exigir, acarretar trabalho
ser custoso, difícil

ter implicância
acarretar

dar notícias

nao acettâ com

(exigem a preposição'ä')

(quando o objeto é coisa)

(quando o objeto
é pessoa)

VERBO

ASPIRAR

ASSISTIR

AGRADAR

ESQUECER
ELEMBRAR

CHEGAREIR

MORAR
ERESIDIR

CUSTAR

IMPLICAR

INFORMAR
(avisar, comunicar,

cientificar)

NAMORAR

OBEDECERE
DESOBEDECER

PAGAR, PERDOAR
E

AGRADECER

IiIfNW
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EXEMPLO

Prefirooamoròguerra.
Prefro fcar em casa ø sair com aquele trog'

Iodita.

Ele queria o carro a qualquer custo.

Quero muito bem øos meus colegas.

Nunca simpatizei com a diretora da escola,

Visouoølvoeatirou.
O agente acabou visando o cheque.

As medidas visam ø diminuir a inflação.

crAssrFrcAçÃo

VTDI
(com a preposição

a)

VTD
VTI (a)

VTI (com)

VTD
VTD

VTI (a)

SENTIDO

querer antes

(não se usa a locução
'do que" com este verbo)

desejar

estimar

exlgem a preposlçao

com;
não são pronominais)

mirar
dar visto
objetivar

VERBO

PREFERIR

QUERER

SIMPATIZAR
ANTIPATIZAR

VISAR

FLÁVIA RITA COUTINHO SARMENTO

7!lfllrv¡ll

Se o seu mørido lhe comprar flores inesperadamente, mostre-se grøtø a ele.

Meu relatório acøbou ficando igual øo seu.

Imune às crítícas, ele continuava seu trabalho.

Todos os projetos são passírteis de modificaçøo.

O silêncio é preferível à. leviandade das paløvras.

Nõo estava propenso a viajar tanto.

Pessoas residentes em centros urbanos sofrem com a poluiçõo.

Seu futuro na empresa estava vinculado ao da esposa.

Iá estømos acostumødos a essa situação.

Nunca esteve tao adaptado à função.

Não vale a penø ficar aflito com coisø tão insignifcante.

Alheio à vontøde popular, o governo continua sem implantar a reþrma agrória.

Alienado dos problemas sociais, só pensava em ganhar dinheiro.

Assisti ontem ao flme a que fzeste alusao.

um elo liga flha ø mãe: "amor a fazer compras",

Nutria verdadeira antipatia pelos negócios.

Eu sou apaixonado por poesia.

O øIuno considerava-se apto para o cargo.

Este trabalho nõo é compatível com a suø função.

EXEMPLO

ilfcl:

a, contra, por

por

para, a

com

a

a

a

de

a

a> para

em

a

PREPOSTçÃO

a, com

a

com, por

a

de

a

a, pata, com, por

COMPATÍVEL

GRATO

IGUAL

IMUNE

PASSÍVEL

PREFERfVEL

PROPENSO

RESIDENTE

VINCULADO

VERBO

ACOSTUMADO

ADAPTADO

AFLITO

ALHEIO

ALIENADO

ALUSÃO

AMOR

ANTIPATIA

APAIXONADO

APTO

4TN:MlIIreENTTA
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UNIDADE VII

CRASE

Crase é a fusão de duas vogais iguais.

A crase do a.é assinalada com o uso de acento

grave (à).

O acento da crase indica, pois, a existência das

duas vogais:

ø (preposição) + a / øs (artigo feminìno)

Crase é, também, a fusão de

ø (preposíção) + ø / as (=aqu"lø / aquelas >
pronome demonstrativ o )

Sua queixa é igual à de todos os trabalhadores.

a (preposíção) + ø iníciøl dos pronomes

demonstratív os aquele, aquela, øqueles,

aquelas, aquìlo e dos relativos ø
quøl e øs quøí*

Prefiro isto àquilo.

Dedico-me àquele trabølho de História.

Esta é a obrø à qual o professor fez ølusão ontem.

O emprego do acento da crase depende da re-

gência nominal ou verbal.

i rgo

CONDICÕES DE OCORRÊNCIA

Trata-se da fusão de duas vogais de mesma

natureza. No português brasileiro, ocorre crase

entre a preposiçäo a. e am artigo definido ø(s)

ou pronome demonstrativo iniciado pela letra a
(aquele(s), aquela(s), aquilo, a, as).

Condições de ocorrência:
. o termo regente exigir a preposição ø.

. o termo consequente admitir o artigo ø ou
ser um demonstrativo iniciado pela letra ø.

Referiu-se (a+a) à mulher.

Referiu-se ø (somente preposição) ela.

Conheci a (somente o artigo) mulher.

Pensando. aa

Comparou (VTDÐ suaboca (OD) àboca de

outras moças (OI).

Nesse caso, a crase é obrigatória, pois se trata
de um objeto indireto. Entre palavras repetidas
que constituem expressão idiomática, a crase é

proibida.

Prefer ia gfDÐ dinheiro a felicidade.

Por uma questão de paralelismo sintático, não
se usa artigo antes de felicidade, pois não há artigo
antes de dinheiro.

rnNKFrI(C



A øtitude delafoi igual à sua.

A crase antes de pronomes possessivos é faculta-

tiva, desde que não subentenda palavra. Nesse caso

é obrigatória, pois subentende a palavra atitude.

Candidatou-se ø rainha de bateria.

A expressão rainha de bateria foi tomada em

sentido genérico. Logo não deve ser usada a crase.

Eles chegaram à noite e resolveram a questõo.

À noite é adjunto adverbial de tempo, é uma

locução adverbial feminina. A crase, nesse caso,

justifica-se por tradição.

Referiu-se à (àquelø) que seriø discutida

no outro dia.

A crase empregada no trecho marca a fusão en-

tre a preposiçao a e o pronome demonstrativo ¿.

. Antes de masculinos em geral.

O governo faløva a respeíto de políticøs públicøs.

Pagamentos a prazo devem ser negociados.

. Antes de verbos (não é palavra feminina,

nem masculina).

A partir de hoje, não faça isso.

Com datas a definír, o governo não følou muita

coisa.

. Antes de artigos indefinidos (um, uma,

uns, umas).

Referiu-se a uma decisão do governo.

Eraføvoróvel a uma atitude mais severa.

riÁvr¡ nrr¡, coulNHo SARMENTo

. Entre palavras repetidas que constituam

expressões idiomáticas.

boca a bocø

cara a cara

frente a frente

uma auma

gota a gota

mês a mês,.

. Antes de numerais cardinais (exceto ho-

ras).

Minhø casafica a dois quilômetros daqui.

De 15 a 20 de novembro, haveró uma conferência

no setor.

Da uma da tørde à umø dø manhã.

(indicação de horas)

Ele trabalha das cinco òs vinte horas.

(indicação de horas)

Chegou à umø, saiu às três. (indicação de hora)

. Antes de nomes próprios completos.

Referia-se a Flóvia Rita Coutinho Sarmento.

. Antes de uma palavra plural quando o "d'
estiver no singular.

Os brasileiros nao obedecem a leis de trânsito.

Os brasileiros nõo obedecem as (a+as) leß de trânsito.

Se o mesmo a vier seguido de -s, de plural,

haverá crase.

Erafavoróvel a decìsões justas.

Era føvoróvel às (a+as) decisões justas.

Pode ocorrer, nesse caso, sutil alteração de

sentido.

!F ?g{'#rÆr#?ctt
L¿
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

. Antes de palavras tomadas em sentindo ge-

nérico.

Esse tipo de tema interessa a mulher (termo

genérico), não ahomem.

(Poderia haver crase, mas mudaria o sentido

da frase. Nesse caso, a palavra homem deve-

ria também vir precedida de artigo.)

Esse tþo de comportamento é øssociado a críança,

nõo a adulto.

. Depois de preposição (exceto até).

(ante, perante, desde, para, contra...)

lurou perante a lustiça dizer ø verdade.

Desde ø última semana, nadø mais

foifalado sobre o caso.

A reunião foi marcøda pøra as duas horas.

. Em sujeito.

As yezes em que ele esteve aquiforam boas,

Amedída que o governo usoufoi adequada.

. Em objeto direto.

Avisaram afømília (OD) sobre as ølternativas do

rapaz (OI).

Informaram a população (OD), de acordo com o

quefoi definido em assembleia pelo governo, sobre

as mudanças no orçamento (OI).

. Antes de pronomes pessoais.

Ett, tu, ela, nós, vós, mim...

Erøføvoróvel a ela, não a mím.

. Antes de pronome de tratamento (exceto

senhora e senhorita).

Referiu-se a Vossø Excelênciø com respeito.

Dirigia-se a Vossa Senhoría na ocasião.

Enviou o texto a Sua Senhoria.

. Antes de donø + notne próprio.

Pode-se escrever donø com a inicial maiúscula

ou minúscula, mas é preferível que se inicie com

maiúscula.

Dirigiø-se a Dona. Maria.

Dirigia-se à donø do bar.

(sentido de posse adminte crase)

. Antes de pronomes indefinidos. (ca.da,

alguma, nenhuma, quølquer, certo, tudo,

poilco, nø.dø,..)

Obedeceria ø alguma daquelas ordens.

Preferia sua ideia a cadø opiniõo dela.

. Antes de pronomes demonstrativos não ini-
ciados pela lefra ø (este, esta" ísso, ßto,essa...).

Erøfavoróvel a essa atitude.

lamais obedecerei a esta ordem.

. Antes das palavras casø, terra e distâncíø.

- Haverá crase, se houver determinante.

- Não haverá crase, se não houver determinante.

Iamais voltariø a casø depoß de tudo o que aconte-

ceu.

Os deputados voltaram à Casa para a votação.

Observava-os a utna dístâncía de dez metros.

Educação a distância é uma tendência.

Voltaram à terra natal depois de ølguns anos.

Ír¡s
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. Antes de topônimos (nomes de lugar).

Femininos: admitem crase. (da)

Neutros: não admitem crase. (de)

Neutros: especificados: admitem crase. (da)

Voltaram à Ba.hiø ontem.

(Vou à Bahia, volto da Bahia)

Referiu-se a CømPinas.

Retornou a París pela manhã.

Voltou à París das luzes.

Voltou à Belo Horízonte dos jardins encantados.

. Antes de que e d.e.

Haverá crase se o "d' tiver valor de aquela ou

subentender palavra feminina.

Referia-se à de olhos claros.

Sua øtitude era igual à (subentende atítude) de

outras moças

A peça a que assisti era interessante. (só preposição)

. Nas formas a. quale as quøís.

Haverá crase sempre que o termo conse-

quente exigir a preposição ø.

As decisões às quaís fomos favoróveis eram positi-

vas para a população.

A lei à qual o homem se referiu já não tinha mais

valor

A decisão a quøl desejava UfD) ünha outras

motivaçöes.

. Crase e Paralelismo Sintático

Todos têm direito a vida, i¡berdøde, iguatdade,

Não há artigo antes de liberdade e igualda-
de. Logo, não se coloca artigo antes de vida.

A sociedade é favorável ø lei, ordem, regra.

ou

A sociedade é favoróvel à lei, à ordem, à regra.

púvlt Rlr¡ coulNHo SARMENTo

. Crase e Produção de Sentido

Chegou ø noite (sujeito = anoiteceu) e nadafoi

feito.

Chegou à noite (locução adverbial = período dø

noite) e nada foi feito.

Nos exemplos acima, ambos corretos, a crase

alterou o sentido básico do enunciado.

. Antes de pronomes possessivos femininos,

no singular, flue não subentendam pala-

vras. (O uso do artigo antes do pronome

possessivo é facultativo. Logo, a crase tam-

bém será.)

Referiu-se a suas ideias. (caso proibido)

Referiu-se às suøs ideias. (caso obrigatório)

Minha ideia era semelhante à sua (subentende

ideia). (caso obrigatório)

Referiu-se ø sua ideia. (caso facultativo)

Era føvoróvel a nossa øtitude. (caso facultativo)

. Depois da preposiçio até'

(Depois de até, a preposição a serâ faculta-

tiva.)

Chegou até o colégio.

Chegou øté ao colégio.

Foram até a escolø.

Foram até à escolø.

Observa-se que o artigo é facultativo, como

ocorreu diante da palavra masculina 'tolégio'.
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

. Antes de nomes próprios femininos (sem

sobrenome).

Refiro-me a Ana.

Refro-me à Ana.

Refro-me à Ana, minha melhor amiga.

Refiro-me a Ana, uma colegø de trabalho.

Havendo contexto de intimidade, usa-se,

obrigatoriamente, a crase. Havendo contexto

de distanciamento, não se usa crase, é caso

proibido. O artigo demonstra intimidade. Só

é facultativa a crase quando não sabemos se

há ou näo intimidade.

. Se houver fusão entre a preposição ø e um
artigo definido "a(s)".

Dirigiø-se à direção da escola.

O governo é favorável à mudønçø.

EXERCÍCIOS

1 A frase está CORRETAMENTE construída em

a) Não assisto à filmes de guerra.

b) A pintura foi executada à óleo.

c) Não vou a festas.

d) A roupa transpira à suore à vinho.
e) Passeamos à pé todos os dias.

2 "Garanto _ você que compete _ ela, pelo menos

_ meu ver, tomar as providências para resolver o
caso." Assinale a alternativa que preenche CORRETA-

MENTE as lacunas acima.

a)a-a-a
b)à-à-a
c)a*à-à
d)a-à-a
e)à-a-à

I 184

. Se houver fusão entre a preposição ,¡ e um
pronome demonstrativo iniciado pela letra
a (aquele, aquela, ...).

Preferia isso àquele produto.

Voltou àquelelugar.

. Em expressões adverbiais, prepositivas ou
conjuntivas (circunstâncias) formadas por
palavras femininas, emprega-ser por tradi-

ção lingulstica, o acento grave.

A noite, à tarde, às vezes, à medida que, à

proporção que, à procurø, à espera, à direita, à

esquerda,...

. Em indicaçöes de horas (tradição linguls-
tica).

Chegou às duas horas.

Saiu às cinco. Voltou às dez..

. Em expressões que subentendam as pala-

vras modalmaneirø de.

Escreviø à Machado de Assis.

(ò maneira de)

3 Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE

as lacunas da frase abaixo.

"Ficaram frente _ frente _ se olharem, pensando

no que dizer uma _ outra."

a) à-à-a
b) a-à-a
c) a-a-à
d) à-a-a
e) à-a-à

4 Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE

as lacunas no período abaixo.

'Agradeço _ Vossa Senhoria _ oportunidade para

manifestar minha opinião _ respeito."



a) à-a-à
b) à-a-a
c) a-a-a
d) à-à-à
e) à-à-a

5 "Sentou 
- 

máquina e pôs-se 

- 
reescrever uma 

-uma as páginas do relatório."
A alternativa CORRETA é

a) a-a-à
b) a-à-à
c) à-a-a
d) à-à-à
e) à-à-a

6 Em que frase está CORRETO o acento indicador da

crase?

a) O materialjá foi entregue à aluna.

b) Chegamos à Ouro Preto.

c) Fomos à Sabará ontem.
d) Nunca voltarei à essa cidade.

e) Aproveito o ensejo para reiterar à V. Exa. os pro-

testos de minha estima e consideração.

7 Marque a única frase CORRETA quanto ao uso do

acento grave.

a) À noite, feriram o estrangeiro à bala.

b) Não gosto de comprar à prazo.

c) Pus-me a andar a toa.

d) Pedimos a menina que trouxesse feijoada à carioca.

e) Esta bicicleta é semelhante a que comprei.

TIÁVIA RITA COUTINHO SARMENTO

8 Preencha as lacunas com a, à, as, às e marque a op-

ção que contém a ordem CORRETA.

. Fui 

- 
praia e logo começou 

- 
chover.

. Gosto de apreciar _ praças.

. Tivemos que assistir 
- 

comemoração da lnde-

pendência.

. Contarei uma história _você.

. Fui 

-Romae-Bahia.. Ela não se dirige 
- 

pessoas frente 
- 

frente.

a) à-a-às-à-à-a-a-a-a
b) a-à-às-a-à-a-à-a-à
c) à-a-as-à-a-a-à-a-a
d) a-à-as-à-a-à-à-a-a
e) à-à-às-à-a-a-à-a-a

9 Marque a única opção em que NÃO pode haver o

acento indicativo da crase.

a) Os marinheiros chegam a terra.

b) Vou a terra dos meus avós.

c) Dedicou-se a sua carreira.

d) Já voltaram a casa paterna.

e) Escrevi ontem uma carta a Elisabete.

10 Em que alternativa a crase é facultativa?

a) Chegando a casa, ela desmaiou.

b) Chegou até a montanha.

c) Dirija-se aquela sala.

d) Quando você voltará a Argentina?

e) A crise de hoje é semelhante a de anos anteriores.
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Se houver fusão entre um "4"
preposição e um "A"(S) artigo

definido.

Se houver fusão entre um "4"
preposição e um pronome

demonstrativo iniciado pela letra

"4" (aquele, aquela, aquilo...).

TRADrçÃO LTNGUfSTtCA:

Nas locuçöes adverbiais,

prepositivas ou conj untivas,

formadas por palavras femininas.

à direita, ù esquerda, ùs vezes,

às pressos, à beiro, ù procura,

à espera, ù medida que, à

proporção que, ù disposição, à

noite, ù torde...

lndicação de horas

(circunstâncias de tempo)

DE-A/DAs-Às/DA-À

Se as expressöes MODA DE,

ou MANEIRA DE estiverem

subentendidas.

OBS.: Alguns autores não

empregam acento grave

nas locuções adverbiais de

instrumento. Acreditam que só

há preposição.

Antes de pronomes possessivos

femininos no singular, que não

subentendem palavras.

Depois da preposição ATÉ.

Antes de nomes próprios

femininos

SEM REFERÊNCIA.

Antes de casa, terra e distância,

haverá crase sempre que tais palavras

estiverem especifi cadas.

Antes de topônimos (nome do lugar)

a) Femininos: admitem crase.

b) Neutros: não admitem crase.

c) Neutros especificados: admitem
crase.

Antes de QUE e DE, haverá crase

sempre que o "A" tiver valor de

AQUELA ou subentender palavra

feminina.

Nas formas a qual/as quais, haverá

crase sempre que o consequente exigir
preposição "A".

Crase e produção de sentido. Quando
houver ambiguidade / valor distintivo.

Crase e paralelismo sintático.
Manutenção da coerência textual.
Deve-se observar a padronização no

uso de artigos.

Observe:

Todos têm direito a lei, ordem, regra

ou

Todos têm direito à lei, à ordem, à
regra.

*Pode haver oscilação de sentido.

Antes de maculino em geral

Antes de verbo.

Antes de numerais (exceto em

indicação de horas).

Antes de artigo indefinido (um,

uma, uns, umas).

Antes de nome próprio

completo.

Antes de uma palavra plural

quando o "A" estiver no singular,

Antes de Dona + nome próprio

Antes de pronomes pessoais

Antes de pronome

de tratamento
(exceto senhora/sen horita).

Antes de pronomes indefinidos.

ffimslaFtil¡tilrril¡:s rilßfiTr¡r¡flmfiöEttß
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186



FLAVIA RITA COUTINHO SARMENTO

Quem vai à e volta da coloca crase no à

Quem vai a e volta de coloca crase para quê ? Para errar!

Vou à Bahiø,

(Voho da Bahia)

Vou a Belo Horizonte.

(Voho dc Belo Horizonte)

Antes de pronomes

demonstrativos näo iniciados com

a letra "4". (este, isto, essa...).

Entre pa lavras repetidas.

(ano a ano, mês a mês...).

Em sujeito.

Em objeto direto.

Depois de preposição

(exceto até).

DIKArEFr.lFt:nril]IIDraS
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UNIDADE VIII

A concordância nominal acontece quando o ad-
jetivo, o pronome, o numeral e o artþ alteram suas

desinências para se ajustarem ao substantivo a que se

referem.

REGRA GERAL
O adjetivo, o pronome, o numeral e o artigo

concordam em gênero e número com o substan-
tivo a que se referem.

Os seus dois carros novos chegaram.

Estes lindos olhos azuis me encantam.

CASOS PARTICULARES

. Adjetivo posposto a dois ou mais substanti-
vos vai ao plural ou concorda com mais pró-
ximo.

. Quando um adjetivo vem posposto a subs-

tantivos do mesmo gênero, conserva o gê-

nero, indo ao plural ou concordando com o
mais próximo.

Tenho uma prima
e umøirmã

vaidosa - Adjetivo no singular,
concorda com o substantivo próximo.

vaidosas - Adjetivo vai ao plural,
concorda com todos os substantivos.

CONCORDANCIA
¿\

Manoel comprou um cinto e colar antigo.

Manoel comprou um cinto e colar antígos

Tratava-se de momento e lugar ínoportuno.

ou

Tratava-se de momento elugar ínopoúunos

. Quando o adjetivo vem posposto a substan-

tivos de gêneros diferentes, vai ao masculino
plural ou concorda com o mais próximo.

r¡aidosa - Adjetivo no singular, con-
corda com o substantivo mais próximo.

ou

Tenho um primo
e uma irmã

vaidosos - Adjetivo vai ao plural,
concorda com todos os substantivos.

Ana recebeu uma pasta e um batom

ímportado.

ou

Ana recebeu uma pasta e um batom

ímportad.os.

Marta pediu um garþ e umaføca cromada.

ou
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. Adjetivo posposto a substantivos em gradação,

em sinonímia ou referindo-se a uma só pessoa

concorda com o substantivo mais próximo.

. Quando o adjetivo vem posposto a dois ou

mais substantivos alinhados em gradação

concorda com o mais próximo.

Um ser, umaforça, uma inteligëncia

supfeffia...

A inteligência, o esþrço, a dedicação

extr øor dínór íø v en ce tu do.

. Quando o adjetivo vem posposto a dois ou

mais substantivos sinônimos entre si, con-

corda com o mais próximo.

Era um marido e companheiro exemplar.

A aplicação e amor racional faz bem.

Havia júbilo e alegria intensa em cøsa.

As maldições se cumpriram no povo e gente

hebreia.

. Quando o adjetivo vem posposto a dois ou

mais substantivos referentes a uma só pessoa

concorda com o mais próximo.

O treinador e goleiro trønquilo chegou.

O deputado e secretário dø Educøçøo mineiro.

Há casos em que a concordância atrativa

será obrigatóriø, ou seja, o adjetivo terá de

concordar com o substantivo mais próximo

por causa do sentido.

Ganhei de presente relógio efrango saboroso.

rúvn ntra courNHo SARMENTo

. Adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos.

. Quando um adjetivo se antepõe a dois ou

mais substantivos comuns, concorda quase

sempre com o mais próximo.

Bela floresta e rios.

Que øssim mereça eterno nome e glória.

Erø dotado de extraordinória coragem e

talento.

. Adjetivo anteposto a nomes de parentescos

ou nomes próprios de pessoas ou títulos,

concorda com o conjunto.
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Ganhei camisa

e blusa brancal

brøncas.

Comprei sofá e banco

usadolusados.

Ganheicamisa e

sapato pretolpretos.

Comprei sofá e cama

ussdalusados.

Tomo bebidas e leite

quentelquentes.

Tinha ideia e

pensamento fixo.
Tinha por ela amor e

paixao intensa.

Ele é, um esposo

e companheiro

dedicado.

Conheci um contor e

ator famoso.

adjetivo

concorda com o

substantivo

mais próximo

ou vai ao plural

adjetivo

concorda com o

substantivo mais

próximo ou vai

ao plural no

masculino

adjetivo

concorda com o

substa ntivo

mais próximo

adjetivo

concorda com o

substa ntivo

mais próximo

Adjetivo posposto a mais de um substantivo
(adjetivo com função de adjunto adnominal)

Substantivos

de mesmo

gênero +

adjetivo

Substantivos

de gêneros

diferentes +

adjetivo

Substantivos

exprimindo

gradaçoo e

sinonímia

Substa ntivos

referi ndo-se a

uma só pessoo

ffi ffi tÐ€vnlrc\!
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PORTUCUÊS DESCOM PLICADO

Os preocupødos pai, mãe e tios chegaram.

Os enígmótícos Guimørães Rosa e Mário de

Andrade são muito lidos.

Os aþrtunødos Embaixador dos Estados

Unidos e Primeirø-Ministra de Isrøel

escaparam ilesos.

Os modernístas Cecília Meirelles e Manuel

Bandeira geralmentefazem bem à almø.

. Predicado nominal formado de'lerbo ser + ad-

jetivo predicativo'l

(é bom, é proíbido, é necessório, é cløro, é eviden-

te, ë. ótimo...)

. Quando o sujeito do verbo ser é tomado em

sua generalidade, sem determinante, o ad-

jetivo em função de predicativo permanece

invariável na forma masculina.

Substantivo na função de sujeito sem deter-

minante (sem artigo, pronome ou numeral).

,4,gua mineral é bom para a saúde

Cerveja quente é péssimo.

E proibido entradø.

Entradø é proibido.

Paciëncia é necessório neste trânsito louco.

Vitaminøs, às refeiçoes, não é mau.

Aplausos é permitido.

E permitido aplausos

. Quando o sujeito do verbo ser vem determi-

nado, o adjetivo em função de predicativo

concorda com o substantivo.

Substantivo na função de sujeito determina-

do por artigo, pronome ou numeral.

A água mineral é boa para a saúde.

Toda cervejø quente é péssima.

Muitos aplausos são permitidos.

Algumøs vitøminas, às refeições, são necessóriøs.

Ê, proibida a entrada.

A entrada é proibidø.

REGRAS ESPECIAIS

. Particþio realiza concordância com o seu re-
ferente.

Dødas, emfunçao de um problema específico,

soluções para a questão, nada foi feito.

. Menos, øbøìxo, nlerta e pseudo são sempre
invariáveis.

Os representantes do governo se mantiveram
ølertø durante a reunião.

Usou gtseudo argumentos na ocøsiõo.

. Em anetco, em alerta, ø sós, hajø vistø, em
mão são e4pressões invariáveis.

Conheci belas

florestas e rios.

Percorriimensø

Iagoa e vales.

Já li os grandes Rui e

Machado.

0s Clússicos Homero

eVirgílio...

Adjetivo

concorda com o

substantivo mais

próximo

Adjetivo vai ao

pl ural

Adjetivo anteposto a mais de um substantivo
(adjetivo com função de adjunto adnominal)

Substantivos

comuns

Substantivos

próprios

M ffi
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Ele foi aprovado no concurso,
haja vista o seu esþrço.

Os documentos seguem em anetco. (sem a
preposição, a pøløvrø ønetco variø normalmente)

EIes estøvøm a sós.

Nota:
A expressão højøvista admite plural no verbo

haver.
Haja(m) vista os acontecimentos, chegou

atrasøda.

. Obrigado, quite, incluso, ønexo, nenhum, vá-
rios e próprio são palavras variáveis, por isso
concordam com o substantivo a que se refe-
rem.

Muito obrigada, disse a moça ao rapøa.

Nós estamos quites com o banco.

Seguem ønercos os documentos.

Vocês não são nenhuns coitados.

"Vória vez, ouyi øquela mulher chorar."
(Machado de Assis)

. Tiù qual: tal concorda com o antecedente e
quølconcorda com o consequente.

As medidas do governo são tøis quais os

seus ínteresses.

O governo é tal quøl o povo.

Eles eram tais qual o pai.

Os filhos eram tais qual a mãe.

. O adjetivo possível, em expressões superlati-
vas (o mais, o menos), concorda com o artigo
que o precede.

Eram alunos o mais estudiosos possível.

Eram alunos os mais estudiosos possíveis.

Eram pessoas o mais respeitadas possível.

pLÁvlR nlt¡, couîtN Ho sARM ENTo :

. Dois ou mais substantivos qualificados por
um único adjetivo em função predicativa
(verbo + adjetivo).

- Adjetivo anteposto: concorda com o termo
mais próximo ou com o conjunto.

Estøva søtisfeita mãe e filho.

Estøvam satisfeitos mãe e filho.

Pørecia clarø a decisão e a atitude do governo.

Pøreciøm clørøs a decisão e a atitude do governo.

- Adjetivo posposto: concorda sempre com o
conjunto.

Mae e filho estøvam satisþitos.

A decisão e øtitude do governo pareciam claras.

. Expressões do tipo é bom, é necessário, é
permitido, é preciso, é pouco, é muito, é su-
ficiente, é proibido.

- Com determinante, variam.

E permitida a saída do funcionório.

São proibidøs as músicøs altas.

Os dez reais são suficientes.

- Sem determinante, permanecem no mascu-

lino e no singular.

E permitido saída do funcionório.

É proibido músicas altas.

Dez reais é suficíente.

. Muito, pouco, bastante, meio, só, alto,
baixo, mesmo...

- Variam quando se referem a um termo de

natureza substantiva.
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PORTUCU ËS DËSCOM PLICADO

Elas estayøm sós.

Comeu meiø maça.

Hav iø b astønte s op ço e s.

- Não variam quando funcionam como advér-

bios (modificam verbo, adjetivo ou o próprio

advérbio).

Elas só dizem a verdade.

Ela acordou meio nervosa.

r l*l:$1ii:t{'åq.:,¡.,is¡,r; i

. Bastante vai para o plural quando for equi-

valente a muitos, muitas ou suficientes.

lá tenho problemas bastantes.

. Meio não varia com valor de um pouco, møis

oumenos,

A presidenta está meio preocupada em

relaçao øo futuro do país.

. Só varia com valor de sozinho/sozinha.

Elø estava só.

Eløs estavøm sós.

. Mesmovaria com valor de proprio.

Elø mesmø resolve seus problemøs.

. O vocábulo mestno não pode ser usado para
retomar termos substantivos (palawas, no-
mes próprios). Ele é empregado para dar ên-

fase ou retomar ideias.

Respeitøva o projeto, pois o mesmo era

inovador. (errado: está retomando a palavrø)

A mulher tnesma discutiu o tema. (certo:

sugere ënfase)

Eu ajudei o rapaz, qualquer umfaria o mesmo
(certo: está retomando a ideia, não a paløvra)

REGRA GER,AL

. O verbo concorda em número e pessoa com o

seu sujeito.

Faltø investimento.

Faltam investimentos.

Pai efilho reconheceram o rapaz.

Qual de nós sabe a verdade?

A nenhum de nós _essas tarefas.

(cabe / cabem)

Considerando que a frase está invertida, o cer-

to seria cabem, pois o sujeito da frase é essas

tareføs.

Não se defatos complexos.

(trata / trøtøm)

O correto seria trøta, pois a partícula s¿ foi em-

pregada para indeterminar o sujeito. Logo, o

verbo fica no singular.

aos alunos, nas suas diversas ativida-

des, considerar o fato.
(cøbe / cøbem)

O correto seria cabe, pois o verbo está regido

por um sujeito oracional considerar ofato.

haver mudanças no setor.

(Precisa / Precisøm)

O verbo haver está empregado com valor exis-

tencial, assim seu auxiliar se torna impessoal.

Portanto, o correto seriaPrecisø.
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As mulheres tiveram váriøs conquistas, o que as

mais fortes. (fez / fizeram)

O verbo deve concordar com o termo antece-

dente do relativo. No caso, concorda com o pro-

nome o ficando, portanto, no singtlJar fez.

Nenhum de nós tudo sobre a nossa

essênciø. (søbe / sabemos)

Nesse caso, o pronome nenhum é o núcleo do

sujeito e o verbo deve, obrigatoriamente, ficar

na 3u pessoa do singular. Logo, o correto e sabe.

Não se ø regras arbitrárias nos dias

de hoje. (obedece / obedecem)

Quando o verbo for VTI, o se será índice de

indeterminação do sujeito. Nesse caso, o verbo

sempre fica na 3u pessoa do singular, portanto o

correto é, ohedece.

A maioria da oooulacao Droblemas

para dormir. (tem / têm)

O verbo ter, como está associado a uma expres-

são partitiva, poderia, no contexto da frase fa-

zer concordância lógica ou atrativa. Na frase em

análise, os dois termos, møioria e populøção,

estão no singular. Logo, o verbo só poderá ficar

no singular tem.

O governo tem muitos planos; ø populøção, não.

A vírgula empregada no trecho torna as duas

frases semanticamente dependentes porque

substitui a expressão tem muitos plønos.

DICAS SOBRE SUJEITO

. O núcleo do sujeito nao pode ser preposicionado.

. O sujeito pode estar posposto ao verbo.

. Não se separa sujeito de predicado por vírgula.

. Para identificar o sujeito na frase, use o quë? ou

quem?.

rúvr¡ Rrm courNHo sARMENlro

TIPOS DE CONCORDÂNCIA

Lógica: feita com o núcleo do sujeito.

A maioría das pessoas øcredíta no amor.

Atrativa: feita com o termo mais próximo.

A maioria das pessoas acredítam no amor.

Ideológica (silepse): feita com a ideia sugerida

pelo termo.

Todos buscamos a felicidøde. (nóÐ

CASOS DE CONCORDÂNCIA VERBAL

. Expressões partitivas + determinante: lógica
ou atrativa (ø maioria, grønde parte, um pe-
queno número, um grupo ,,,),

A møioria dos adolescentes não
respeita / respeitam norma*

Grande parte dos cidødãos vive / vivem com o
mínimo.

. Coletivos + determinante: lógica ou atrativa.
(grupo, turma, classe, conjunto, enxøme...)

Um conjunto de engenheiros
resolveu / resolverøm o caso.

Um enxame de abelhas øtacou / atacøram
o rapaz.

* Prefere-se o singular.

. Numerais percentuais, decimais ou fracioná-
rios + determinante: lógica ou atrativa.

1o/o dos produtos estrøgou / estragaram.

Nota:

Sem determinante, o verbo concordará com o

numeral.

50o/o dø sociedade øcredita / acreditøm.
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Se houver um determinante antes do numeral,

o verbo concordará, obrigatoriamente, com o

numeral. Algumas bancas preferem a concor-
dância atrativa.

Os 50o/o da socied.ade auedítam.

Este 1o/o dos produtas estragou.

poRrucu Ês DEscoM pLtcADo

. Sujeito composto posposto ao verbo: lógicø ou
øtratìva.

Følta / faltam investimento e recurso no setor.

Basta / bastam uma atitude e uma øvaliaçao.

. Um dos que/uma das que: lógica ou atrativa.

O governo foi um dos que investiu / investiram no
setor.

Eløfoi uma das moças que se mønifestou / mani-
festaram.

* Há uma preferência pelo plural.

. Pronome indefinido ou interrogativo (no plu-
ral) +nós/vós: lógica ou atrativa.

Quais de nós søbem / søbemos o que aconteceu?

Alguns de nós sonham / sonhamos com
umø vida melhor.

. Pronome llue, na função de sujeito:
o verbo concorda com o antecedente.

Fomos nós quefizemos ø tarefa.

Conhecia muitas pessoas, o que atornava especial.

. Pronome quem, na função de sujeito:
o verbo concorda com o antecedente ou fica
na 3u pessoa do singular, concordando com o
próprio quem.

. Bater, soar,tocø6 dar,faltar,bastørr... + sujei-
to numérico:

o verbo concorda com o sujeito numérico.

Bastøm cinco reøis para resolver o caso.

Faltam dois dias para a prova.

Na atual conjunturø da política econômica

brasileirø, hastøm dois milhões (...).

. Ser (hora/ datø/ distânciø)z

o verbo concorda com o numeral. O verbo ser,

nesse caso, forma oração sem sujeito, pois é

impessoal.

São duas horas.

E meio-dia e meia.

Ióéumaemeia.
Hoje sõo cinco de março.

Hoje é diø cinco de março.

São dois quilômetros até a minha casa.

. Expressões de quantidade aproximada sem de-

terminante (cerca de, perto de, møis de, menos

de.,.): o verbo concorda com o numeral.

Mais de um milhaofoi gøsto.

Menos de duas pessoas estiveram no local.

* Se houver determinante, poderá fazer concor-

dância lógica ou atrativa.
. Numeral sem determinante: o verbo concorda

com o numeral.

50o/o concordarøm com o governo.

Metøde concordou com o governo.

. Suieito representado por nome próprio plural:
- com artigo, usa-se o plural.
- sem artigo, o verbo permanece no singular.

Fomos nós quem fizemos / fez a tarefa.
Foram as mulheres quem decidiram / decidiu
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Estados'tlnidos representa o mundo.

Os Estødos Unidos representam o mundo.

As Minas Gerais reltresentam o país.

Minas Gerais representa o pøís.

. Sujeitos representados porverbos no infinitivo:

- com artigo, usa-se o plural.

- sem artigo, o verbo permanece no singular.

Ler e escrever representø a base da educação.

(sujeito oracional)

O ler e o escrever representøm a base da educação.

(sujeito composto)

Em caso de antônimos, recomenda-se o plural.

Amar e odiar são sentimentos contrastantes.

. Sujeitos unidos pot oul

- se der ideia de inclusão, usa-se o plural.

- se der ideia de exclusão, usa-se o singular.

Cigarro ou álcoolføzem mal à søúde.

Atlético ou Flamengo seró campeão brøsileiro'

Teatro ou cinema erøm as opções de løzer.

Teatro ou cinema era o programa da noite.

. Sujeitos unidos por cotn.

- usa-se o plural. Admite-se o singular quando se

deseja dar ênfase ao primeiro elemento.

Aproþssora com os alunos decidírwn a data dø

prova.

Aprofessorø, com os alunos, decidiu a døta daprova.

. Pronomes de tratamento:

embora sejam de 2" pessoa, concordam com

verbos e formas auxiliares em 3'pessoa. Em gê-

nero, concordam com o sexo da pessoa a que se

referem.

rNVI¡ NITA COUTINHO SARMENTO

Vossø Excelência estó preocupødo porque søbe de

suas obrigações,

Preciso dizer a você que o amo.

Pronomes de tratamento não admitem com-

binaçôes comteu, te, tí, vósr tosso, -ste, stes.

. Haver existencial: 3" pessoa do singular.

(verbo impessoal / forma oração sem sujeito / VTD)

Se houvesse soluções para o caso, eu saberia,

(Se existissem soluções para o caso, eu saberiø.)

Haviø problemas estruturais no setor'

(Existiam problemas estruturais no setor.)

O verbo existír não é impessoal, flexiona-se

normalmente. É sempre VI.

Haviam discutido a propostø do governo

Houveram-nø por louca.

O verbo høver, em outros sentidos, varia nor-

malmente, como nas duas frases acima.

Nø discussão, teve quem questionøsse a decisão do

governo. (certo: houve)

O verbo ter nâo pode ser usado com valor exis-

tencial,logo a frase acima está errada de acordo

com a norma culta.

. Haver eføzer indicando tempo decorrido: 3o

pessoa do singular.
(verbos impessoais / formam oração sem sujeito)

Haviø semanas que não sefalavam'

lóføz cinco anos que ele esteve aqui.
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PORTU6U ÊS DESCOM PLICADO

. Verbos indicando fenômenos naturais: 3o pes-

soa do singular.
(são verbos impessoais / formam oração sem

sujeito)

Choveu em vários estados brøsileiros.

Ventavømfolhas para todos os lødos.

(Em sentido figurado, o verbo varia. Portanto,

o verbo ventør concordou com o seu sujeito

sintótico: folhas.)

. Auxiliares de verbos impessoais ficam sempre
na 3u pessoa do singular.

Deve haver outras opções parø o rapaz.

Vøifazer dez anos que nos conhecemos.

. Cada um (a) de/dos/døs:3" pessoa do singu-
lar.

Cada umø das meninøs chegou no horário.

Cøda um de nós sabe o que quer.

. Nenhum (a) de/dos/da.s..3n do singular.

Nenhum de nós criticou o governo.

Nenhuma delas entendeu o fato.

. Sujeito oracional
O verbo da oração principal fica sempre na 3"

pessoa do singular.

Cabe aos alunos das diversas universidødes

brøsileirøs discutir o tema.

Procura- se res olv er co nflito s.

E importønte que se diga a verdøde.

. Sujeitos em gradação: realizam concordância
atrativa.

Ao se concordar com o conjunto, há descaracte-

rizaçao da gradação.

Um ano, um mês, uma semana não muda nada.

Um olhar um gesto, uma palavra bastaria.

. Sujeitos representados por núcleos sinônimos:
realizam concordância atrativa.

Amor e paixão ardentefaz* bem à ølma.

Alegriø e felicidade move* a vida.

* A concordância com o conjunto descaracteriza

a sinonímia.

. Verbo parecer.

O parecer se flexiona em locuções verbais, se-

guido de infinitivo sem flexão.

Pøreciam compreender a vida. (loc. verbøl)

Os governantes pørecem concordør com o acordo.

(loc. verbal)

O parecer permanece na 3u pessoa do singular,

seguido de infinitivo flexionado formando su-
jeito oracional. Nesse caso, há estruturação de

período composto.

Parecia compreenderem a vida.

= Pareciø que eles compreendiam a uida.

Os governøntes parece concordarem

com o acordo.

= Parece que os gzuernantes concordaram com o a,cordo.

É possível que ambos os verbos fiquem no
singular. Entretanto, os dois jamais ocorrerão
no plural.

Eles pareciam saberem ø verdade, (Errado)
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. Em locuções verbais, apenas o auxiliar de um

verbo no infinitivo pode se flexionar.

EIas estão estudando. (locução verbøl)

EIas vão estudar. (locuçao verbal)

. Em períodos compostos, o infinitivo poderá

ser flexionado, sobretudo se estiver precedido

de preposição.

Elas pediram pøra sair / søírem møis tarde.

Elas têm receio de se sentìr / se sentirem mal.

LOCUçÃO VERBAL
x

PERÍODO COMPOSTO

Locuçãoverbal:
. o infinitivo não varia.

r possui apenas um sujeito.

Período composto:

. o infinitivo pode variar.

r possui dois sujeitos que podem ser diferentes

ou iguais.

As pessoas têm medo de se sentir sozinhas ao

longo da vida. [ou se sentírern]

As pessoas devem, ao longo da vida, reþrçar
suas ideologias. [não pade vørlar locução]

Os proþssores pediram para, na ocasião, sair

mais cedo. [au safrem]

Os governantes têm que, em algum momento,

d.íscutir o fato. fnão pode taríar locução]

Os governantes sentem necessidade de refletir
sobre o fato. [ou refletlrem]

rMVIN NITN COUTINHO SARMENTO

. Verbo ser (de ligação)

O verbo ser concorda ora com o predicativo ora

com o sujeito, seguindo a seguinte ordem de

prevalência:

PRONOME RETO > PESSOA >

PLURAL > OUTROS

Você sou eu amanhã.

Meus sonhos é ela.

A vida são crianças brincando.

Se houver pronome indefinido ou demonstra-

tivo + plural, a concordância poderá ser feita

com qualquer um dos termos.

Isso é / são coisas da vidø.

Tudo é / sãoflores.

coNsrDERAçOES FINAIS

. Em caso de concordância lógica e atrativa,

sempre haverá alteração sutil de sentido ou

de ênfase, sem necessariamente comprome-

ter a coerência textual.

A maioria dos políticos cutttpre / cumprem

suas promessas.

(no singular dáfoco pørø a coletividade e, no

plural, dá foco para a particularidade)

. Ordem de prevalência das pessoas gramati-

cais no Português Brasileiro:

- a l" pessoa prevalece sobre as demais.

- entre a2^ e a 3" pessoa, não há prevalência.

Eu, tu e Anafomos ao local.

Tu e Anøforam / fostes ao local

*Alguns autores recomendam a prevalência da

2u pessoa.
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ExEF,cÍcros

1 Os termos destacados estão corretamente flexiona-

dos, EXCETO em

a) Foi-me penosa a indecisão, o medo e a fraqueza.

b) Embora fosse tarde, saíram apressadas e sós.

c) Vinha com bolso e mãos cheios de dinheiro.

d) Felizmente, hoje está quites com seus credores.

e) Apesar da idade, não era homem de meias pala-

vras.

2 Todas as concordâncias são referenciadas pela nor-

ma culta, EXCETO em

a) Estavam bastante desertas a vila, os bares e o

tempo.

b) É necessário manter bastante limpas as ruas e os

jardins.

c) Considerava as razões bastantes para acusar de

corrupto o rei e a rainha.

d) Terão bastantes razões para considerar simpáti-

cos o diretor e sua filha?

e) Serão bastante importantes as máquinas para

que os homens se encantem com elas?

3 Até agora,já foram encontradas oito torres e um pe-

daço do grande muro que protegia a cidade.

Ocorreu um caso de concordância equivalente ao gri-

fado acima em

a) Mandou-me, pelo emissário, livros e frutas madu-

ras.

b) Perdido o orgulho e a fé, nada mais lhe restou

senão a morte.

c) Foram reconhecidos, pelas famílias, o corpo e as

vestes do morto no acidente.

d) São necessárias todas as providências, para que

fatos dessa natureza não mais ocorram.

e) A rudez e a violência alheia assustam mais do que '

as nossas próprias.

4 "Vossa Excelência _ ouvir a opinião dos jovens

que _ apoiaram durante _ campanha." As-

sinale a alternativa que completa CORRETAMENTE as

lacunas.

a) deveis, lhe, vossa.

b) deve, o, sua.

c) deve, lhe, sua.

d) deveis, vos, vossa.

e) deve, o, vossa,

5 Assinale a opção que NÃO se apresenta adequada à

norma culta da língua padrão.

a) A maioria das pessoas está preferindo morar no

meio urbano.

b) Nenhum de nós desconhece a importância de tua
tese.

c) Quais de vocês viajariam para um deserto como a

fazenda do matagal?

d) Quantos de vós me ensinareis a viver melhor a

minha vida?

e) Qual de vocês têm algum juízo para me apontar

caminhosT

6 ldentifique a opção que pode ser complerada APE-

NAS com a primeira forma verbal proposta, segundo
os padrões da língua culta.
a) Ainda hoje _ haver muitas Elviras em nossa

sociedade. (pode / podem)

b) Quais de vós _ a primeira pedra em Elvira?

(ati rariam / ati raríeis)

c) A maioria dos amantes de Elvira _ no su-

búrbio. (morava / moravam)

d) Não se _ facilmente, em nosso peito,
pessoas iguais a Elvira. (admite/admitem)

7 Todas as alternativas abaixo apresentam concordân-
cia verbal correta, EXCETO

a) A maior parte dos menores vive sob as marquises.

A maior parte dos menos vivem sob as marquises.
b) Faz anos que a questão do menor se agrava no

Brasi l.

Fazem anos que a questão do menor se agrava no

Brasi l.
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c) llson Escóssia é um dos que apresenta suspeita de

delinquência.

llson Escóssia é um dos que âPresentam suspeita

de delinquência.

d) Um bando de meninos morre a cada dia no País.

Um bando de meninos morrem a cada dia no

País.

e) Quais de nós pensam nos meninos de rua?

Quais de nós pensamos nos meninos de rua?

8 Em todas as alternativas, a lacuna pode ser preenchi-

da corretamente por ambas as formas entre parênte-

ses, EXCETO em

a) A maioria das pessoas comentá-

rios sobre fatos que não existiram. (elabora / ela-

boram)

b) Alguns de nós 

- 

profissionais autônomos.

(são / somos)

c) Boa parte dos entrevistados 

- 

ao concer-

to de Villa Lobos. (assistiu/assistiram)

d) Vais de um Ulysses Guimarães posando

pelado numa revista. (viu/viram)

e) Na Avenida Paulista, 

-a 

burguesia e o po-

pulacho. (tra ns ita/transitam)

r¡-Ávrn nrt¡ coulNHo SARMtNTo

g Assinale a frase que contém ERRO, tendo em vista a

concordância verbal.

a) Eu, tu e vossos amigos fomos ao cinema.

b) Fui ao cinema eu, tu e vossos amigos.

c) Tu e teus amigos quisestes sair.

d) Tu e teus amigos quiseram sair.

e) Tu e teus amigos quiseste sair.

10 Em todas as opções, a lacuna pode ser preenchida

apenas por uma das formas verbais indicadas,

EXCETO em

a) 

- 

resultados completamente satisfató-

rios. (Havia/Haviam)

b) Os dias tristes, nem as horas longas, nada o

para outro lugar. (deslocava/desloca-

vam).

c) -lhe o juízo e o senso do ridículo, pois

tinha medo de se exibir. (Sobrava/ Sobravam)

d) -lhe as propriedades e o dinheiro da he-

rança misteriosa. (Faltava/Faltavam)

199



PORTUGU ÊS DESCOM PLICADO

Lógica ou Atrativa

Lógica ou Atrativa

Lógica ou Atrativa

Lógica ou Atrativa

Lógica ou Atrativa

Lógica ou Atrativa

Lógica ou Atrativa

3' Pessoa/Singular

3' Pessoa/Singular

3" Pessoa./Singular

3" Pessoa/Singular

3" Pessoa./Singular

3' Pessoa,/Singular

3u Pessoa/Singular

3" Pessoa Singular

Atrativa

3'Pessoa

Atrativa

3a Pessoa/Singular

3' Pessoa/Singular

Grande parte, a maioria, um pequeno núme¡o...

Uma coleçáo, um conjunto, uma turma..

. Se o numeral vier precedido de determinante (artigo/pronome), o
verbo concordará com o numeral.

. Se o numeral náo estiver determinado, o verbo concordará com o
numeral.

Há uma preferência pelo plural.

Se o pronome esdver no singular, o verbo ficará apenas no singular.

Em caso de sujeito anreposro, usa-se a concordância lógica.

. Nem um / nem outro - preferencialmente singular.
o lJm e outro - preferencialmente plural. Nesse caso, o substantivo

só pode tcar no singular e o adjetivo só pode ficar no plural.

Impessoal, oraçáo sem sujeito, VTD, náo aceita passiva. Haver
sem valor existencial varia. Náo pode usar o verbo TER com valor

existencial,

Impessoal, oraçáo sem sujeito, náo aceita passiva.

Imgessoal, oraçáo sem sujeito, náo aceita passiva.
ÄIENÇ,Á.O: em sentido figurado, o verbo conä¡dará como

sujeito.

O verbo existir e seu auxiliares variam.

Amar é bom.

Nenhum de nós disse isso.

Cada um de nós chegou.

Amo¡ amizade, dinheiro, nada lhe agradava.

Amor e paixáo ardente faz bem à alma.

Amor e paixáo ardente fazem bem à alma.
Nesse caso perdeu a noçáo de sinônimo.

Um mês, um ano, uma vida náo bastaria para...

Um olhaç um gesro, uma palavra mudariam tudo.
Perdeu-se a noção de gradaçáo,

Exceçóes em caso de expressáo duplicada ou ideia de reciprocidade.

O verbo concordará com o sujeito numérico.

O verbo concordará com o numeral que o acompanhar.

. O verbo concordará com o numeral da expressáo.
. Se a expressáo estiver seguida de determinante, a concordância atrativa

também será aceita.

Expressões partitivas + dete¡minante

Coletivo + determinante

Numerais + determinante

Um(a) dos/das que

Pronomes indefinidos ou interrogativos, no
plural, + nós ou vós

Sujeito composto posposro ao verbo

Nem um / nem outro / um e ouno

Haver existencial

Haver e fazer indicando tempo decorrido

Fenomenos naturais

Auxiliares de verbos impessoais

Sujeito oracional

Nenhum(a) de / dos / das

Cada um(a) de / dos / das

Aposto resumitivo / enumeração
+ tudo, nada, ninguém

Núcleos sinônimos

*Altera-se o sentido.

Núcleos em gradaçáo

Mais de um(a)

Soar, tocar, dar, bater, faltar,
restar + sujeito numérico.

Ser - hora / data / distância

Expressóes de quantidade aproximada

¡rnmc¡'It-dit¡flItctlCÉßr.T
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Plural

Singular

lÁgica

3'Pessoa Singular

Em geral, usa-se plural, Admite-se o singular para efeito de ênfase no primeiro elemento.

QUE - o verbo conco¡dará sempre com o termo antecedente.

QUEM - o verbo concordará com o antecedente ou Permanecerá na 3" pessoa do

singular concordando com o próprio QUEM.

Parecer - 3" singulat + infinitivo flexionado - Perlodo Composto
Parecer flexionado + inÊnitivo impessoal (sem flexáo) - t¡c. Verbal

O ve¡bo ser (de ligaçáo) poderá concordar ora com o sujeito ora com o predicativo do

sujeito, respeitando a seguinte ordem de prevalência:
1) pronome reto - 2) pessoa - 3) plural - 4)outros.

EXCEÇ,Ã.O: Pronome inde6nido ou pronome demonstrativo + palavra plural, a

concordância poderá ser realizada com qualquer um dos termor. Tûdo éßão flora'

Concorda sempre em 3" pessoe com verbos e formas auxiliares'

Inclusáo: plural / Exclusão: singular

Com determinante

Sem determinante

Partícula Apassivadora - o verbo varia para concordar com o sujeito.

fndice de indeterminaçáo do sujeito

Para o CESPE, a partícula SE poderá ser IIS também com VTD ou VTDI' Isso ocorrerá

quando o verbo (VTDA/TDÐ estiver seguido de complemento plural' Nesse caso, o

verbo só poderá ficar na 3" pessoa do singular.
l) Procura-se (VTD - P,{) soluçóes para o caso. Certa para o CESP e errada para

qualquer banca.
2) Procuram-se (VTD - IIS) soluçóes para o caso. Certa para

qualquer banca.

. Em locuçóes vetbais, apenas o auxiliar varia, ou seja, o infinitivo não se flexiona.

. Em períodos compostos com o mesmo sujeito, a fiexáo do inÊnitivo se¡á facultativa,

sobretudo se ele vier percedido de preposição.
. Se o sujeito do infinitivo estiver explicito e for distinto da oraçáo, a flexáo será

obrigatória.

Verbo parecer

Verbo Ser (de ligação)

Pronome de tratamento

Su.ieitos unidos por OU

Sujeitos unidos por COM

Sujeito representado pelos pronomes
relativos QUE ou QUEM

Partícula SE

Flexáo de infinitivo

Nomes próprios plurais

IITIEmNt.¡Ìilmmmfi.x
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São sempre invariáveis. Alguns autores admitem a flexão do vocábulo
alerta quando junto do nome.

Säo sempre invariáveis. Alguns autores admitem a flexão da forma haja(m)
quando seguida de palavra plural.

Tal concorda com o antecedente e qual concorda com o consequente.

O adjetivo possível, em expressões superlativas, concorda com o artigo que
o precede.

Concorda sempre com o substantivo a que se refere

Se houver determinante, a concordância será feita seguindo o padrão do
determinante.
Se não houver determinante, a expressão ficará no masculino, singular.

Tais adjetivos concordam com o substantivo a que se referem,

Usa-se artigo plural, seguido de substantivo plural e de adjetivos no
singular.

Ainda, pode-se usar artigos antes de todos os termos subentendendo o
substantivo.

Adjetivo anteposto: mais próximo ou conjunto.
Adjetivo posposto: conjunto.

Adjetivo anteposto: mais próximo.
Adjetivo posposto: mais próximo ou conjunto.

A concordância será feita com o conjunto

A concordância será feita com o termo mais próximo.

A concordância será feita com o termo mais próximo,

A concordância será feita com o termo mais próximo

São invariáveis quando funcionam como advérbios. Variam quando se
referem a termo de natureza substantiva.

Menos, abaixo, alerta, pseudo

Haja vista, em anexo, a sós, em alerta, a

olhos vistos, a olhos nus, em mão

Tal qual

Adjetivo possível em expressões

superlativas

Partícípio passado

É proibido, é permitido, é bom, é
necessário, é pouco, é suficiente

Obrigado, quite, incluso, leso, próprio,
nenhum, vários, anexo...

Dois ou mais adjetivos qualificando um
único substantivo

Dois ou mais substantivos qualificados por
um único adjetivo em função predicativa

Dois ou mais substantivos qualificados
por um único adjetivo em função de
adjunto adnominal

Em caso de nomes próprios

Em caso de sinônimos

Em caso de gradação

Em caso de dos ou mais substantivos se

referindo a um mesmo ser

Muito, pouco, alto, baixo, caro, barato,
mesmo, só, meio, bastante...

til"ãit!ßllErÍffi
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.A.lguns autores admitem construções com os verbos poder e dever, seguidos de partlcula SE e de

infinitivo impessoal, como casos híbridos de sujeito oracional ou locução verbal. Em função da du-

plicidade de estrutura sintática, aceitam-se duas construções distintas:

Passiva sintética com sujeito oracional

(perlodo composto)

Pode-se aceitar conselhos.
I

VTD
I

(PA) Sujeito

Deve-setl
proteger os filhos.

VTD (PA) Sujetto

Passiva sintética com sujeito nominal
(Perlodo simples com locução verbal)

(PA)

Podem-sb aceitarl#\
V-A.ulc Loc. Verbal VTD

conselhos.

Sujeito

(PA)

Derrem-sL oroteser
ll--Ll"\

V.Aux.Loc.Verbal VTD

os filhos.

Sujeito

¡I-¡VI¡ RITN COUTINHO SARMENTO
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UNIDADT IX

PONTUAçÃO

Dizemos que os termos de uma oração estão

em ordem direta quando eles se sucedem na

sequência natural da fala, isto é, quando se dispõe

na seguinte progressão:

sujeito +verbo + complemento do verbo + adjunto adverbial

Orações em ordem direta

As autoridadeslvßitaraml o salao do automóvell as dez horas.
sujeito+ I verbo+ | complementodoverbo+l adjuntoadverb¡al

Dizemos que há ordem indireta sempre que

a progressão acima for alterada. Se, por exemplo,

colocarmos o adjunto adverbial antes do sujeito

ou entre o sujeito e o verbo, teremos um caso de

ordem indireta.

Orações em ordem indireta

Às dezhoras,løs autoridadesl vßitaraml o salao do automóvel.
adjunto adverbial -+ I sujeito l I u"rbo + I complemento do verbo

Os termos da oração ocorrem dispostos em

ordem indireta quando

- há inversões;

- há intercalaçöes;

i za+

- há omissão de termos que ficam ocultos na

cadeia da frase.

Esses fenômenos, em geral, são marcados por

vírgulas na escrita.
É
¡, precßo nao rncorrer numa pressuposlçao en-

ganosa: que toda pausa na língua oral correspon-

de a uma vírgula na escrita. Se assim fosse, para o

uso da vírgula, poderíamos confiar cegamente na

intuição e não precisaríamos estudar regra alguma.

É verdade que muitas pausas da língua oral corres-

pondem à vírgula na escrita, mas a implicação não

é necessária, sobretudo porque:

- a língua oral é livre de convenções e mais

sujeita à individualidade do falante;

- a língua escrita é mais conservadora e mais

apegada a usos adquiridos ao longo de uma

tradição.

Disso decorre que:

- pode haver pausas na língua oral que näo são

marcadas por vírgula na escrita.

0 desenvolvimento nonnal da personalidnde pressuple blm ambiente.

sujeito + predicado

Note que entre o sujeito e o predicado não

se usa vírgula, embora, na fala, possa haver uma

pausa, sobretudo quando o sujeito tem alguma

extensão.



- pode haver vírgulas na escrita que não

correspondem à pausa na língua oral.

Fique quiet", *:::::.

Como se pode notar, no caso acima, não ocorre

pausa na fala e ocorre vírgula na escrita.

Como conclusão, a gramática, baseada no

uso culto que se têm feito da vírgula, propöe

um conjunto de normas que devem ser seguidas

por aqueles que desejam usar a escrita dentro do

padrão formal.

USO DA VíRGULA ENTRE

OS TERMOS DA ORAÇÃO

No interior da oração, usa-se a vírgula:

Para marcar intercalação
. do adjunto adverbial.

Ele, com røzão, sustenta opiniøo contrária.

. da conjunção coordenativa deslocada.

Nao há, poúønto, nenhum risco no negócio.

. das expressões explicativas ou corretivas.

Todos se omitiram, isto é, colaboraram com os

ødversários'

Para marcar inversões

. do adjunto adverbial (no início da oração).

Por cøutelø, deixamos um dePósito.

*Observação: Pode-se omitir a vírgula, a menos

que o adjunto adverbial tenha certa extensão.

. do complemento pleonástico antecipado ao

verbo.

Casos mais importantes, jó os apresentei.

. do nome de lugar antecipado às datas.

Belo Horizonte, 9 de maio de 2011.

¡T¡VIN NIU COUTINHO SARMENTO

Para separar termos coordenados (em enume-

ração)

O livro estavø sujo, røsgado, imprestável.

Para marcar elipse do verbo

Nós trabalhamos com os fatos, com hipóteses.

(tr ab alh am o s co m hip ó te se)

Para isolar
. o vocativo.

Não demores tanto, meufilho.

o o aPosto.

O tempo, nosso inimigo, foge ráPido.

RESUMO DO EMPREGO DE VfRGUIA E

CONSIDERAçOES SEMÂNTICAS

Os sinais de pontuação servem para dar

sentido aos textos escritos.

Logo, alterações na pontuação podem mu-

dar o sentido de um texto ou de um trecho.

Vejamos exemplos de itens:

Os Esta.dos (Jnidos, o Canadó, a China, entre

outros países, participaram do acordo.

As vírgulas empregadas no trecho separam

itens de enumeração coordenados entre si.

(Afirmativa errada.)

O erro está no fato de que as duas primei-

ras vírgulas são de enumeração. Para ser enu-

meração, as palavras separadas devem perten-

cer à mesma classe gramatical. As vírgulas que

isolam "entre outros países" cumprem outra

função, a de separar termo de natureza expli-

cativa.
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A China (pøís de base ainda socialista), o Ca-
nadó e os Estados Unidos assinaram o øcordo.

Os parênteses empregados no trecho po-
deriam ser substituídos por travessões.
(Afirmativa correta.)

Em expressões de naÍrßeza explicativa, po-
de-se usar vírgula, parênteses ou travessões.

A sociedade que privilegia o coletivo se

de s env olv e e xp r es siv am e nt e.

Seria possível empregar uma vírgula logo
após "sociedade" e outra antes do pronome
te", porém haveria alteração de sentido.
(Afirmativa correta.)

Sem as vírgulas, teríamos uma informação
de caráter restritivo. Com as vírgulas, a infor-
mação seria de natsreza explicativa.

A VÍRGULA EM ANÁ.IISE

Uso de Vlrgula

A atual crise política brasileira (1) prejudica (2)
ø imagem (3) do paß (4) no exterior.

Casos proibidos
1 Entre sujeito e predicado.
2 Entre verbo e complemento verbal.
3 Entre nome e complemento ou adjunto

adnominal.
Observação: Na posiçäo 4, a vírgula seria
facultativa. O adjunto adverbial está em sua
posição natural, que é o final de frase. A vír-
gula é permitida apenas para dar ênfase.

Casos de Vírgula
Observação: ordem natural/direta/canôni-
ca da frase: sujeito + verbo + complemento
verbal + adjunto adverbial.
Se a frase está disposta na ordem direta, não
é necessário usar vírgula, que marca exata-
mente a interrupção de tal ordem direta.

I Isolar aposto (termo de natureza explica-
tiva).
O aposto pode ser isolado por vírgulas,
por travessões, por parênteses ou por
dois pontos.

Reþriø-se ø Ouro Preto, uma lìnda
cídade histórica.

2Isolar vocativo (um chamamento).

Votem, cøros eleitores, com consciência.

Não são possíveis as mesmas opçoes de

substituição do aposto. Se o vocativo es-

tivesse no início, poderíamos usar um
ponto de exclamação ou interrogação.

3 Isolar expressões de natureza explicativa
(ou seja, isto é, ou melhor, vale dizer,
quer dizer etc).

O Brasil é um país rico, ou seja, dispoe de

muitos recursos naturais
*Algumas bancas denominam tais expres-

sões de retifrcativas.

4 Isolar complemento pleonástico (aparece

repetido dentro da estrutura frasal).

Estø questão, já a discutimos outro dia.

5 Separar palavras de retificação ou ênfase
(principalmente, inclusive, só, menos,
exceto etc).

Todos merecem ser aprovados no concurso,

principølmente eu.

6 Separar itens de enumeração (palavras

coordenadas entre si, termos da mesma
classe gramatical que exercem a mesma
função sintática).

As pessoas têm medo, ao longo da vida, da
solidão, dø morte, do øbandono.

i

:
i

{

l
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Somente a3o e a 4u vírgulas são de enu-
meração. A 1o e a 2" servem para isolar

adjunto adverbial deslocado. Os termos

enumerados são todos complementos
nominais.

T Indicar elipse ou zeugma de termos.

Na minha frente, uma enorme fila.

A vírgula marca a omissão de formas
verbais que poderiam, gramatical-
mente, ser representadas por havia ou
existia.

O governo se posicionou sobre o fato.
A populaçao, não.

(a populaçao não se posicionou.)

I Indicar deslocamento de adjuntos adver-

biais, sobretudo se forem muito longos.

A populaçao brasileira, hoje em día, está

preocupada com o futuro do país.

É um adjunto adverbial deslocado, pois

está no meio da frase.

Para a Esaf e para o Cespe, as vírgulas são

apenas recomendadas.

Atualmente, muitas nações buscam

fontes limpas de energia.

O Brasil aínda não resolveu (...).

O vocábulo ainda poderia vir entre vír-
gulas. Trata-se de um caso facultativo.

O governo, em geral, não tem esse

tipo de atitude.

Nesse caso, as vírgulas não são facultati-
vas, pois alteram o sentido da frase.
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9 Indicar deslocamento de conjunções

coordenativas (portønto, entretanta, por
isso, assim, então etc.). Geralmente, a

conjunção coordenativa vem no início
de oração (*de início de período). Logo,

a conjunção deslocada é aquela que está

no interior de uma oração.

O país investe em educação,

entretanto nao hó resultados visíveis.

O conector entretanto está no início da

segunda oraçäo. Logo, não está desloca-

do. Sendo assim, não é possível colocar

uma vírgula apos entretønto.

Esquema:

. Conector no início da segunda oração, usa-

se apenas uma vírgula antes do conector.

Se as duas orações forem separadas por

um ponto, o conector estará no início do

período. Nesse caso, pode se usar uma

vírgula após o conector.

. Colocando-se ponto e vírgula antes do

conector, pode se usar vírgula após o co-

nector.

Vejamos o conector deslocado, ou seja, no

interior de uma oraçãor

O país investe em educação; não hó,

entr etønto, mu d anç a s v i sív ei s.

Nesse caso, o conector está deslocado.

Quando o conector coordenativo estiver

no interior de uma oração, virá, obriga-

toriamente, entre vírgulas.
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l0 Separar orações coordenadas sindéticas
ou assindéticas.

Coordenadas = independentes.
Sindéticas = com conjunção.
Assindéticas = sem conjunção.
Entre orações coordenadas, pode-se
usar vírgula, ponto-final ou ponto e vír-
gula.

O governo investiu no projeto, entretanto

não obteve o retorno esperado.

A vírgula pode ser substituída por pon
to e vírgula ou ponto-final.
Obs.: em alguns casos, é possível usar
dois-pontos.

Brigam muito, querem o divórcio.
Brigam muito: querem o divórcío.

É possível usar dois pontos, sobretudo
quando porque há uma relação de ex-
plicação ou de conclusäo.

1l Vírgula antes do conector e.

. Sujeitos idênticos - vírgula desneces-
sária.

O governo decidiu ofato e

comunicou-o à populaçao.

O sujeito é o mesmo nas duas ora-

çöes, então a vírgula não é necessária.

. Sujeitos diferentes - vírgula reco-
mendada.

O governo fez o projeto,

e a populaçao o reprovou.

Conector com valor alterado (valor
de "mas", por exemplo) - vírgula fa-
cultativa.

O governo iniciou o projeto,

e não o concluiu. (=mas)

. Polissíndeto (repetição da mesma
conjunção) - vírgula obrigatória.

Ela chorava, e gritava, e pedia,

e implorava...

(Trata-se de uma enumeração.)

Observação: a vírgula antes de eúc é

facultativa.

12 Isolar oração subordinada substantiva
apositiva (oração substantiva é intro-
duzida por conjunção integrante). Esse

caso admite também dois-pontos.

O governo queria apenas umø coisa:

(,) que tudo se resolvesse.

13 Isolar oraçäo subordinada explicativa
(oração adjetiva é introduzida por pro-
nome relativo).

Referiu-se ao governo,

que era a base de tudo.

L4 Isolar orações subordinadas adverbiais
(exprimem circunstância) antecipadas
ou intercaladas à principal.
A vírgula do adjunto adverbial pode ser

facultativa. No caso de oração adverbial
deslocada, é obrigatória.

O governo, se quiser, poderá resolver

a situação. (intercalada)

Se quise6 o governo poderó resolver

a situaçño. ( antecipada)

O governo poderó resolver a situaçõo

se quiser. (posposta facultativa)

NOTA:
Oração adverbíøl depois da principal
- vírguløføcultøtíua.
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l5 Isolar orações interferentes.
(Orações interferentes apresentam opi-
nião do locutot fala, explicação etc.)

O governo brasileiro, nãa que isso

fosse positívo, fez alianças com

os Estados Unidos.

O Brasil, segundo afirmam,

é o país do futuro.

As oraçöes interferentes podem vit
também, entre parênteses ou duplo tra-
vessão.
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que a prlpaganda seria tao agressiva,

oração subordinada substantiva

Nao se imaginava
oração pr¡ncipal

Subordinadas adjetivas

A adjetiva restritiva não se separa da principal

por vírgula.

Sao raros 0s prlgramas de TV 
lque 

trazem algum proveito.

oração principal I oraçåo subordinada adjetiva restritiva

Pode ocorrer vírgula depois da oração subor-

dinada adjetiva restritiva, sobretudo se ela tiver

certa extensão ou se terminar em um verbo contí-

guo ao da oração seguinte. No entanto, näo é um

caso normativo

Os etnpreendimentos

NÃo sE UsA A VÍRGULA

Não se usavírgula entre termos imediatos de

uma mesma oração.

. Entre sujeito e predicado.

Todos os componentes da mesa

recusaram a proposta.

. Entre verbo e seus complementos.

O trabalho custou sacrifício aos realizødores.

. Entre nome e complemento nominal ou ad-

junto adnominal.

A intrigante respostø do mestre ao aluno

despertou reações.

USO DA VíRGULA ENTRE

AS ORAÇÕES DO PERíODO

Subordinadas substantivas

Não se separam da oração principal por meio

de vírgula. Faz exceção a substantiva apositiva,

que se separa por dois-pontos ou por vírgula.

A adjetiva explicativa vem sempre isolada por

vírgulas.

quemais convinham

oração subordinada

adjetiva restr¡t¡va

foram entregues a outros.

oração principal

O juiz ,que era integro,
oração subordinada

adjetiva explicativa

não se vendeu.
oração princ¡pal

Subordinadas adverbiais

Sempre é correto o uso da vírgula entre as su-

bordinadas adverbiais e a oração principal.

Ainda que a situaçao t'osse adversa, 
lconseguimosbom 

resultado.

oraçâo subordinada adverbial I oraçào principal

Orações coordenadas

As orações coordenadas são separados por vír-

gula.

Pegou o recado, lleu-o,l disparou parø a rua.
oração coordenada assindética I coordenada I coordenada assindética

"Penso, logo existo."
coordenada assindética coordenada sindétìca conclusiva

As coordenadas sindéticas introduzidas pela

conjunção e podem separar-se por vírgula nos se-

guintes casos:
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. Se os sujeitos forem diferentes.

Os responsáveis erøm eles, I e nós tivemos de assumir.'l
coordenada assindética I coordenada sindét¡ca aditiva

sujeito: os r€sponsdy€is suje¡tor ¡ós

. Se o e vier repetido várias vezes a título de

ênfase.

E falou, e pediu, e insitiu.

(polissíndeto)

Orações intercaladas: separam-se por vírgulas.

Não podemos, dízla ele, pøgar o bem com o mal,

A oração intercalada pode vir também se-

parada pelo duplo travessão ou por parênteses.

PONTO E VÍRGULA

Como o próprio nome indica, o ponto e vír-
gula é um sinal intermediário entre a vírgula e o

ponto-final. Indica um pausa mais marcante que a

vírgula, mas não marca término do período como

o ponto-final.

Essa posição intermediária confere ao ponto e

vírgula um uso muito variado, sujeito a interpre-

tações subjetivas e ao contexto, tornando difícil
uma sistem atização rigorosamente exata.

Apesar disso, algumas normas seguras podem

ser depreendidas de seu uso:

Nunca se usa o ponto e vírgula para separar

uma oração subordinada de sua principal.

Tämbém näo se usa ponto e vírgula entre os ter-
mos do período simples.

Usa-se o ponto e vírgula para separar orações
coordenadas que tenham certa extensã.o.

Os dois primeiros depoimentos foram anølisados
com extremo cuidødo; não encontraram nenhuma

passagem que o implicasse.

Em uma sequência de orações coordenadas,
usa-se o ponto e vírgula para separar blocos de
orações que se opõem pelo sentido.

Un s p elej av øm, e sþ rç av am - s e, ex øur i øm - s e ; o u -

tros disp ersavam- se, folgav am, divertiam- se.

(Note que, nesse exemplo, as três primeiras das
seis orações opõem-se pelo sentido às três últimas.
Para separó-las, trës ø três, a vírgula seria insufi-
ciente e o ponto-finøI acørretariø a divisao em dois
periodos distintos.)

Usa-se o ponto e vírgula para separar orações
(ou conjunto de orações) que mantêm algum
equilíbrio entre si: por possuírem a mesma estru-
tura, ou por terem em comum algum simetria.

O time brasileiro, mesmo cansado, pressionou a
todo instante; o adversório, muito mais disposto,

fechou-se na retranca.

Usa-se o ponto e vírgula para separar orações
coordenadas que já vêm marcadas por vírgula no
seu interior.

O inquilino quis recorrer ò justiça; sua causa,
porém, era perdida.

Usa-se o ponto e vírgula para separar os vários
itens de um considerando.

Considerøndo:
a) o alto custo do material;
b) a exigência de pessoal høbilitado;
c) a prioridade de outrøs obras;

decidimos desøconselhar a assinatura desse

contrato.
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DOtS-PONTOS

Os dois-pontos servem para indicar basica-

mente o seguinte: tudo o que vem à sua frente ex-

plica ou desenvolve melhor algum termo anterior.

Dentro desse princípio, usam-se os dois-pontos

para:

o marcar citação alheia (normalmente depois de

verbos: dizer, afi rmar, responder, perguntar).

Olhando o brilho døs pedras, øfirmou:

"elas vølem o preço que custøm".

. dar início a uma sequência que explica, dis-

crimina ou desenvolve melhor uma noção

anterior.

Tivemos umø ideia: esvaziar o pneu.

(explicaçao)

Entregou tudo aos pobres: dinheiro, propriedades,

heranças. (dis*iminação)

Catástrofe no oriente: Beirute em chømas!

(desenvolvimento)

No início de cartas ou requerimentos não ofi-

ciais, depois dos convencionais apelativos (Pre-

zado Senhor, Exmo. Senhor e semelhantes),

usa-se vlrgula, dois pontos, ponto ou pontuação

alguma.

- Prezado Senhor:

- Prezado Senhor

- Prezado Senhor.

- Prezødo Senhor

RETICÊNCIAS

As reticências servem, basicamente, para indi-
car que uma frase foi interrompida antes de seu
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término. São muitas as razões pelas quais ocorre

essa interrupção. Acompanhe os exemplos que se

seguem:

- E promessa, há de cumprir-se.

- "Sei que você fez promessa ... mas umû pro-

messa assim ... não sei ... creio que, bem pensando

... Você acha que, prima lustina?" (M. Assis - øpud

Celso Cunha)

No caso, as interrupções marcadas pelas reti-

cências refletem a hesitação de quem fala.

As reticências, portanto, marcam interrupções

que refletem dúvidas, timidez, gagueira e estados

semelhantes.

Observe este outro exemplo:

"Se mana Piedade tem casado com Quincas Bor-

bø, apenas, me daria um esperança colateral. Não

cøsou; ambos morreram, e aqui está tudo comigo; de

modo que o que parecia uma desgrøça.Ì' (M. Assß).

No caso, as reticências marcam a interrupção

de uma frase que não foi concluída para que o

leitor complemente segundo sua imaginação.

Além disso, a interrupção reflete certa censura

que o personagem se impõe.

. As reticências podem combinar-se tanto

com o sinal de interrogação (?) quanto com

o sinal de exclamação (!).

Será. que .,. ?

Elas sempre sabiam que no final dariø tudo

certo... !

. As reticências podem ter um valor mera-

mente prático, sem força expressiva alguma.

Nesses casos, servem apenas para marcar

que uma frase foi truncada no seu início ou

no seu término.
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Entre as passagens do texto, a que mais se

presta para justificar a questão proposta é a

seguinte:

".., com a presença da máquina ali no largo,

que, se um dia desabøsse... "

(As reticências marcam a omissão de trechos

do texto).

ASPAS

A função básica das aspas é isolar qualquer
parte do texto que não pertença ao autor que o

escreve.

Em decorrência disso, usam-se aspas:

. isolar, no texto, uma citação literal colhida de

outra pessoa.

Os sentimentos contraditórios provocados

pela máquina podem ser depreendidos dessa

afirmação de Bertrand Russel: As máquinas
são adorødas porque sao belas e detestødas

porque são feias".

. isolar palavras ou expressöes que são alheias

ao idioma padrão.

Entenda-se por palavras ou expressões

alheias todas aquelas que se desviam do pa-

drão culto de fala:

- os estrangeirismos;

- as gírias;

- os modos populares da fala;

- os arcaísmos etc.

Os políticos estudam com os juristas as

possibilidades de reimpløntação do "habeas

corpus".

(Aspas para isolar uma expressäo latina / es-

trangeirismo.)

Aí, "meu chapa", as coisøs mudam defigura e,

mesmo entre amigos, é necessário um pouco

de cautela nos negócios.

(Aspas para isolar uma expressão de gíria.)

212

"Me perdoa", solicitou o itinerante com jeito
de quem estava øpressado e, por isso, ia

esbarrando em todos e em tudo.
(Aspas para isolar uma expressão de carítter

popular.)

Era tão velho o nosso amigo, que presenteava as

namoradas com "vidro de cheiro".
(Aspas para isolar uma expressão arcaica em

desuso.)

Não se trata de um simples habitante de um

grupo social, mas de "rtm ser humano" com

todos os sentimentos e direitos de um ser

dessa espécie.

(Para dar ênfase a certas palavras ou expres-

söes da frase.)

Isso nos leva òfábula da coruja que,

envaidecida da grande "beleza" dos seus

flhotes, øcab ou p or prejudicó-los.

(Para manifestar o sentido irônico ou um se-

gundo sentido que se queira atribuir a uma
palavra.)

TRAVESSÃO

Há duas funções básicas para o travessão:
Marcar a mudança de interlocutor nos dirálogos.
- Por que saístes tão cedo?

- Porque esse trem ...
- O que acontece com o trem?
- Vem superlotado depois das seis.

. Costuma-se usar o duplo travessão em lugar
das vírgulas ou dos parênteses para destacar,
de alguma forma, palavras ou expressões que
se queiram enfatizar.

Esta interpretação - nao hó quem negue - desvia-se

completamente do verdadeiro significado da obrø.



PARÊNTESES

A função básica dos parênteses é isolar infor-

mações acessórias ou paralelas que não se encai-

xam na sequência lógica do enunciado. Dentro

desse princípio geral, usam-se os parênteses Para:

. isolar explicações, uma reflexão, um comentário

à margem do que se está dizendo.

Em São Paulo (é o maior parque industrial da

América Latina e um dos maiores do mundo), o

problemø dø poluiçao tem atingido proporções

alarmantes.

(Parênteses usados para isolar uma explicação

marginal.)

Belo Horizonte (que øbsurdo) é uma monstruosa

cidade qua s e in ab it óv el.

(Parênteses para isolar uma reflexão ou uma

emoção.)
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o marcar definiçöes ou traduções textuais de uma

palavra anterior.

Introversão (do latim intro + vertere) é ø tendên-

cia do indivíduo a dirigir sua preocupøção para o

mundo interior.

o rnâfcâf explicações.

"O amor (sentimento real e icontæte) move o mundol'

Embora as normas de pontua$o seiam claras e

obedeçam a uma sistematizaSo linguística, elas

podem sofrer alguma flexibilização em função

do caráter semântico envolvido no tema.

Fr;*lFrt7tllilBE

2r3



PORTUCU ÊS DESCOM PLICA.DO

ExnrìcÍcros

I A frase pontuada CORRETAMENTE é:

a) Enquanto não estudava sofria; agora, que sabe

muito, sofre mais pois, a consciência de tudo a

atormenta.

b) Enquanto não estudava, sofria; agora, que sabe

muito, sofre mais, pois a consciência de tudo a

atormenta.

c) Enquanto não estudava sofria, agora, que sabe

muito, sofre mais, pois, a consciência de tudo a

atormenta,

d) Enquanto não estudava, sofria; agora, que sabe

muito, sofre, mais, pois a consciência de tudo a

atormenta.

e) Enquanto não estudava, sofria agora, que sabe

muito, sofre mais, pois a consciência de tudo a
atormenta.

2 A vírgula foi usada para separar uma oração subordi-
nada adverbial em

a) Destinava-se a uma cidade maiol mas o trem
permaneceu na antepenúltima estação.

b) Aos poucos, acalmou-se, aceitou a flor e deu-lhe

um beijo rápido.

c) Levantei-me devagaç e ela se dirigiu à sala de reu-

niões da secretaria.

d) Depois de uma convivência maioç descobri que

sua mania era agradar ao próximo.

e) Se a um deles não ocorresse uma sugestão, tería-
mos permanecido no impasse.

3 lndique a pontuação CORRETA.

a) O candidato promete, se eleito mudar toda a es-

trutura atual da agremiação.

b) O candidato promete, se eleito, mudar toda a es-

trutura atual da agremiação.

c) O candidato promete, se eleito mudar, toda a es-

trutura atual da agremiação.

d) O candidato, promete se eleito, mudar toda a es-

trutura atual da agremiação.

e) O candidato promete se, eleito mudar toda a es-

trutura, atual, da agremiação.

1 zt+

4 Leia o texto abaixo.

"Disse um autor inglês com a graça que caracteriza

os escritores do seu país uma menina deve aprender
com as condições sociais a coser a cozinhar a ser be-

névola e não desperdiçar o tempo como se vê esse

autor fez uma salada espirituosa."

A opção INCORRETA quanro à pontuação da frase é:

a) dois-pontos depois de pafs.

b) vírgula depois de aprender e sociais.

c) vírgula depois de coser, cozinhar e benévola.

d) ponto-final depois de tempo; com ajustes neces-

sários.

e) vírgula depois de vê.

5 Assinale a frase pontuada CORRETAMENTE.

a) Embora não tivesse recebido convite o candidato
conseguiu apresentar-se, ao Ministro da Marinha.

b) Dizem, que, depois da 2a Guerra Mundial, o Japão
conseguiu um milagre econômico à custa do ca-

ráter do povo.

c) Formavam um estranho conjunto na árida paisa-

gem, aquelas duas árvores.

d) Dom Casmurro, uma das melhores obras de Ma-

chado de Assis, conta uma história de amor e de

sofrimento, pois apesar de alguns capítulos de fe-

licidade, não há final feliz.

e) A fronte do sacerdote se verga para o cálice sagra-

do. A do lavrador, para a terra.

6 Existem, no texto abaixo, vírgulas que se justificam por

uma das alternativas. Assinale a alternativa CORRETA.

'A cor da água, que parece olho baço, a cor da. rel-

va, a cor do eucalipto, a cor do firmamento que

era uma cor de líquido azul."

a) separam oração subordinada adjetiva e enumera-

ção

b) separam oraçöes subordinadas adjetivas

c) separam orações subordinadas adverbiais

d) separam orações coordenadas assindéticas

e) indicam enumeração



7 "Um peixe resvalou à flor da água: do céu baixou um

raio de sol e feriu o dorso do animal".

lndique o porquê dos dois-pontos.

a) citação

b) enumeração

c) aposto discriminativo

d) explicação ou continuidade do pensamento

e) necessidade de pausa

8 Assinale a alternativa em que o texto está CORRETA-

MENTE pontuado.

a) Fundamentalmente, esses fatores são de dois ti-

pos: ponderáveis e imponderáveis, ou em outras

palavras, concretos e abstratos.

b) Fundamentalmente esses fatores, são de dois ti-
pos, ponderáveis e imponderáveis ou em outras

palavras, concretos e abstratos.

c) Fundamentalmente esses fatores são de dois ti-

pos, ponderáveis e imponderáveis ou em outras

palavras concretos e abstratos.

d) Fundamentalmente, esses fatores, são de dois ti-
pos: ponderáveis e imponderáveis ou, em outras

palavras concretos e abstratos.

e) Fundamentalmente, esses fatores são de dois ti-

pos: ponderáveis e imponderáveis ou, em outras

palavras, concretos e abstratos.

g Assinale a alternativa em que o texto está CORRETA-

MENTE pontuado.

a) Era tão vaidoso: estava tão certo, de seu imenso

saber, que os realmente informados não tinham

dúvida: era um tolo perfeito.

b) Era tão vaidoso: estava tão certo de seu imenso

saber; que os realmente informados não tinham

dúvida. Era um tolo perfeito.
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c) Era tão vaidoso. Estava tão certo de seu imenso

saber; que os realmente informados não tinham

dúvida. Era um tolo perfeito.

d) Era tão vaidoso, estava tão certo de seu imenso

saber, que os realmente informados não tinham

dúvida: era um tolo perfeito.

e) Era tão vaidoso, estava tão certo, de seu imen-

so saber, que os, realmente, informados não ti-

nham duvida: era um tolo perfeito,

to Assinale a alternativa CORRETA em relação ao em-

prego de sinais de pontuação.

a) Realmente a ser verdade, o que pensavam, não

haveria ingratidão mais negra do que a do Leo-

nardo, para com aquela gente, que tão benigna-

mente, o acolhera.

b) Realmente a serverdade o que pensavam, não ha-

veria ingratidão mais negra, do que a do Leonar-

do para com aquela gente que tão benignamente

o acolhera.

c) Realmente, a ser verdade (o que pensavam), não

haveria ingratidão, mais negra do que a do Leo-

nardo, para com aquela gente, que, tão benigna-

mente, o acolhera.

d) Realmente, a ser verdade o que pensavam, não

haveria ingratidão mais negra do que a do Leo-

nardo para com aquela gente, que tão benigna-

mente o acolhera.

e) Realmente, a serverdade - o que pensavam - não

haveria ingratidão mais negra, do que a do Leo-

nardo para com aquela gente, que tão benigna-

mente o acolhera.

I p-or I p-o le-s I p-¿ | e-e I a-s I ¡-t I q- e I a-z lq+ |
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PORTUCU ÊS DESCOMPLICADO

o Os sinais de pontuação servem para dar sentido
aos textos escritos.

. Os sinais de pontuação podem alterar o sentido de

um texto.

CASOS PROIBIDOS DE VÍRGULA
. Não se usa vírgula entre sujeito e predicado (ver-

bo).

' Não se usa vlrgula entre verbo e complemento.
. Não se usa vírgula entre nome e complemento ou

adjunto adnominal.

CASOS DE VÍRGULA
l. Isolar aposto (termo de natureza explicativa),

Ouro Preto, um centro histórico mineiro, recebe

muitos turistas.

2. Isolar vocativo (um chamamento)

Eleitores, votem com consciência.

3. Isolar expressäo de natureza explicativa (ou seja,

isto é, vale dizer, quer dizer, ou melhor, ou ain-
da...).
O Brasil é um país rico, ou seja, dispõe de muitos

recursos.

4. Separar expressões enfüticas (principalmente, in-
clusive, até) ou retificativas (menos, exceto).

Todos merecem ser aprovados, principalmente eu.

Todos merecem ser aprovados, exceto ele.

5. Separar itens de enumeração (termos coordena-

dos/ mesma classe/ mesma função).

O Brasil enfrenta problemas econômicos, políticos,

sociais.

6. Isolar complemento pleonástico (repetido na fra-
se).

Quanto ao problema, já o resolvemos,

7. Indicar elipse ou zeugmade termos (omissão).
Uns querem a paz; outros, a guerra, (zeugma - há
referen ciaç ão expr e ss ø)
Na minha frente, uma enorme fila. (elipse - não há
r efer en ciaç ão expre s s a)

8. Separar local de data.

Belo Horizonte, 20 de abril de 2011

9. Indicar deslocamento de adjuntos adverbiais, so-

bretudo os de grande extensão.

(Caso de vírgula recomendada.)

Cespe/Esaf: aceitam como caso facultativo.
FCC, Fundep, Fumarc: entendem a vírgula como
obrigatória.

O Brasil, øinda. não definiu essøs questoes. (adj.

adv. de pequena extensão)

Esse tþo de cøso, em países como o Brøsil, não é

resolvido.

Obs.: Em alguns casos, o uso da vírgula em adjun-
tos adverbiais está condicionado à produção de

sentido. Nesses casos, não se pode dizer que se

trata de um uso facultativo.

O governo brasileiro, em geral. não pørticipa

desse tipo de projeto. (Nesse caso, o uso das vír-
gulas altera o sentido.)

l0.Indicar deslocamento de conjunções coordenati-
vas (no entanto, então, por isso, assim, logo, por-

tanto...)

[O governo investiu em educøção]o', [no entanto os

resultados ainda não forøm percebidos.lo2

- Conector no início de oração: usa-se uma vírgu-
la para separar as orações. É proibido colocar o
termo entre, pois o conector não está deslocado.

- Conector após O: aceita-se vírgula após o co-

nector.

- Conector em início de período: aceita-se vírgula
após o conector.

O governo investiu em educação, Os resultados, no

entanto, ainda não foram percebidos.

- Conector no interior de oração: obrigatoriamen-
te entre vírgulas.
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ll.Separar orações coordenadas (sindéticas ou assin-

déticas).
"Penso, logo existo)'(coordenadas assindética e sin-

dética)

Verificou os documentos, assinou o contrato. (coor-

denadas assindéticas)

- Pode ser usado (;)

l2.Separar orações coordenadas unidas por "d'com
sujeitos distintos.
- É um caso recomendado, pode haver atenuantes

(frase pequena, correspondência à mesma pes-

soa).

Pedro entrou, e losé saiu.

A populøçao pede reþrmas, e o povo cobrø medidas.

O governo é responsável pelo povo, e suas medidas

devem visar ao bem comum.

13. Separar orações coordenadas por "e" com valor ad-

versativo.

- É um caso recomendado.

O governo prometeu que viria e não veio

O goveìno prometeu resolver o caso, e suas atitudes

demonstraram o contrório.

- (Sujeitos diferentes com valor adversativo.)

l4.Separar orações coordenadas unidas por "d' em

polissíndeto (sequência de orações iniciadas pelo

mesmo conector).

- Caso obrigatório por constituir enumeração.

Ela chorøva, e pedia, e clamavø, e imploravø, e dese-

java.

15.Separar oração subordinada apositiva da principal.

- Pode-se usar (,) ou (:).

- O que é uma conjunção integrante.

Queriø apenas umø coisa, que os problemas do pøls

fossem resolvidos.

16. Isolar oração adjetiva explicativa.

- O que é pronome relativo

Queriø a verdade, que só seria dita sob pressão.

Caso clássico de mudança de sentido.

lT.Isolar oração adverbial (exprime uma circunstân-

cia: tempo, causa...) anteposta ou intercalada à

principal.
- É caso obrigatório.

Se quisesse, o governo resolveria o problema.

Obs.: Se a oração adverbial vier depois da principal, a

vírgula será facultativa.

O governo tomará atitudes acertadas, quando

conhecer melhor a realidade da população local.

18. Isolar oração interferente.

- Em geral, traz uma opinião do autor.

- Não é coordenada, nem subordinada.

O governo, não quefosse positivo parø o país, tomou

atitudes severas no mercado.

plÁvrn nlr¡ coulNHo SARMENTo
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PORTUGU ÊS DESCOM PLICADO

PONTO E VIRGUTA

- Não se usa em período simples.
- Não se usa para separar oração subordinada de

principal.

- Em geral, pode ser substituído por ponto final, mas

altera-se a relação de dependência entre as ora-

çöes.
Recomenda-se o uso de (;):

- entre orações coordenadas longas;

- entre orações coordenadas opostas pelo sentido;
- entre orações coordenadas simétricas;
- entre oraçöes coordenadas que já tenham vírgula

no interior;
- entre orações coordenadas agrupadas entre si;

- para separar'tonsiderandos" de uma enumeração

translinear (de uma linha para outra).

DOtS-PONTOS

São utilizados para:

- introduzir citação textual;
- fala de personagem;

- enumeração;

- explicação;

- conclusão;

- desenvolvimento de uma ideia.

ASPAS

São empregadas nos seguintes casos:

- ironia;
- ênfase;

- estrangeirismo;
- neologismo (palavra inventada);
- arcaísmo (palavra em desuso);

- gíria;

- coloquialismo;
- linguagem figurada;
- fala de personagem;

- citação;

- entre outras formas de marcar trechos.

PARÊNTESES

Toda informação entre parênteses apresenta cará-

ter acessório, marginal, ou seja, por mais que haja
muitos parênteses no texto, eles podem ser suprimi-
dos que não haverá prejuízo da informação central
do texto. São usados para isolar explicações, siglas,

posicionamentos enunciativos, desdobramentos de
informação (consequência, refl exo).

TRAVESSöES

- Travessão simples indica mudança de discurso (fala

de personagem).

- Duplo travessão é aplicado no mesmo caso de en-
tre vírgulas, sugere mais ênfase.

RETICÊNCIAS

São empregadas em três situações discursivas:
- indicar continuidade de uma ideia/ enumeração;
- indicar suspensão de uma ideia por censura -

moralou conhecimento prévio do locutor;
- indicar hesitação do falante.

Obs.: Em caso de supressão de texto, as reticências

devem vir entre parênteses ou colchetes. Para

suprimir um parágrafo, deve-se usar uma li-

nha pontilhada, sem parênteses ou colchetes.
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FLÁVIA RITA COUTINHO SARMENTO

o SURGTMENTO DOS SINAIS DE PONTUAçÃO

O surgimento e a história do sistema de pontuação têm acompanhado o desenvolvimento da escri-

ta. No começo, os textos eram redigidos em letra maiúscula e de forma contínua, sem espaços sequer

entre os vocábulos.

Zénodoto de Éfeso (320-240 a.C.), responsável pela Biblioteca de Alexandria, foi o primeiro a se-

parar os textos de autores diferentes ao copiar um manuscrito.

Seu pupilo, Aristófanes de Bizâncio, consolidou o alfabeto grego e criou o primeiro sistema de pon-

tuaçäo: um ponto no alto para indicar o fim de um grupo de palavras, um ponto no meio da altura da

letra para indicar que seria adicionado algo ao significado corrente e um ponto na base para indicar

que o significado da frase se completaria adiante.

Uma ordem lógica do texto escrito surgiu entre os séculos 4 e 9 d.C., quando os livros Passaram a

ser feitos em minúsculo. Isso incorreu na aproximação das letras, o que possibilitou o reconhecimento

do desenho das palawas como uma unidade.

Naquela época, os escribas também passaram a adicionar notas auxiliares às cópias, explicando

como deveria ser recitado um verso ou pronunciado um termo. Esse código, utilizado como um ins-

trumento de organização, era chamado ponto. Eis a origem da palawa pontuação.

A maioria dos sinais que conhecemos hoje apareceu entre os séculos 14 e L7. O surgimento da im-

prensa foi o principal responsável pela evolução e popularizaçâo da pontuação. Com ela, as marcações

deixaram de ser dirigidas a quem escreve e se voltaram a quem lê, destinando-se a facilitar a compreen-

são do texto. A impressão tipográfica também exigiu que houvesse uma padronização e simplificação

dos sinais.

Há pouca diferença de usos da pontuação ao redor do mundo. Ela é ajustada à língua pelas regras

gramaticais, Um exemplo é a interrogação, gue, em espanhol, aparece no início e no fim da frase, ao

contrário do que acontece no português. (em que o sinal é empregado apenas no fim da frase).
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UNIDADE X

PRONOME REI.ATIVO
. Substitui um termo antecedente.

. Une duas oraçöes.

. Introduz oraçäo subordinada adjetiva.

Ahistória que ele contou é verdadeira.

Não sei o (aquilo - demonstrativo)

que (relativo) aconteceu.

Gostou do (daquilo - demonstrativo)

que (relativo) foi dito,

CONJUNçÃO INTEGRANTE
. Une oraçöes, sem retomar termos.
. Introduz oração subordinada substantiva.

Efato que o governo brasileiro não estava

preparado.

Aideia de que o mundo muda é øntiga.

PREPOSIÇÃO ACIDENTAL
. Ocorre entre o verbo úer + infinitivo.
. Nesse tipo de locução, pode-se vsat que ou de.

O governo tem que resolver a situaçãot.

As pessoas têm, em algum momento, qu" r"\rtí,
sobre a vida.

ALGUMAS QUESTÕES
GRAMATICAIS

coNJ u NçÃo su BoRDt NATTVA
CONSECUTIVA

. Une oraçöes adverbiais.

. Exprime ideia de consequência.

. Vem precedida de intensificador (tão, tal,
tanto, tamanho...).

O governo investiu tønto em educação que

os resultados foram percebidos na base social.

(consequência)

As pessoas têm tønto medo do futuro que tentam

øntecip ó-lo. ( co ns e quência)

coNJ u N çÃo cooRDENATtVA
EXPLICATIVA

. Une orações coordenadas, estabelecendo

entre elas uma relação de explicaçäo.
. Em geral, vem após imperativo.
. Equivale-s e a poíslporque.

Estudem, que a prova pode estar difícil.

Chora, que as lógrimas lavam a dor.

coNJ u NÇÃo cooRDENATtVA AD tfl VA
. Une duas oraçöes coordenadas, estabelecendo

entre elas ideia de adiçäo.

. Vem entre'verbos repetidos.

O governo promete que promete. (promete e

promete novamente)
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FLÁVIA RITA COUTINHO SARMENTO

As pessoas falam que falam. (falam e falam
novamente)

PRONOME INTERROGATIVO
. Aparece em construções interrogativas.
. A pergunta pode ser formulada a partir do

vocábulo que ovda expressão o que.

O que houve com ele?

Que houve com ele?

PARTíCULA EXPLETIVA OU DE REALCE
. Trata-se de um termo sem função sintática

ou semântica na frase.

. Pode aparecer apenas o vocábulo que os as

expressões é que, foi que, será que,,.

Que coisa interessante!

As mulheres é que vão dominar o mundo.

E você que eu amo.

SUBSTANTIVO
. Aparece precedido de determinante
. Vem acentuado.

Ela tem um quê de tristeza.

LOCUçÕES CONJ U NTTVAS FORMADAS
A PARTIR DO VOCÁBULO OUE

Visto que: cøusa

Para que: finalidade
Posto que: concessão

Afm de que:finølidade
Mesmo que: concessão

Aindø que: concessão

(entre outras)

PARTíCU LA APASS IVADO RA
. Condição:VTD/VTDI.
. Yoz passiva sintética.
. Na voz passiva nunca haverá OD, pois ele se

torna sujeito paciente.

. A frase admite voz passiva analítica (ser/estar

+ particípio).
. O verbo concorda com o seu sujeito paciente.

Buscam (VTD)-se (PA) soluções para o caso

(sujeito paciente).

(=Soluções para o caso são buscadas.)

lustifica (VTD)-se (PA) o fato (sujeito paciente).

(=O fato é justificado.)

ír.¡ orc¡ DE r NDETERM r NAçÃo
DO SUJETTO
. Condição: não pode haver sujeito explícito ou

subentendido (ele) no contexto da frase.

. Voz ativa.

. Em geral, ocorre com VTI, VI ou VL.

. O verbo fica sempre na 3u pessoa do singular.

Precisa (VTI)-se (IIS) de ajudantes (OI).

Assiste (VTI)-se (IIS) a cenas de violëncia (OI).

Vive (VI)-se (IIS) bem (adjunto adverbial de modo)

em Belo Horizonte (adjunto adverbiøl de lugar).

Busca (VTD)-se (PA) a felicidade (sujeito

paciente). [singular/singular]
Buscam (VTD)-se (PA) coisas positivas (sujeito

paciente). [pluraVplural]

Busca-se coisas positivas, [não hó concordância]

Para o Cespe Näo havendo concordância, o se

será IIS com VTD ou VTDI.
Para outras bancas: A frase está errada, o

correto seria: "Buscam-se coisas positivas".

Busca (VTD)-se (IIS) os sucessos e as realizações

(OD). lcerta apenas para o Cespe.]

Buscam (VTD)-se (PA) alternativas de trabalho
(sujeito paciente). [certa para todas as bancas]

rãvg{f,{ørdtãr ¡
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

Analisando...
Para o Cespe, VTD ou VTDI podem ser

acompanhados de se, índice de indeterminação

ou partícula apassivadora. O se será partícula
apassivadora se houver concordância entre

o verbo e o termo paciente da ação verbal

(considera-se concordância singular com

singular e plural com plural).

O se será índice de indeterminação do
sujeito quando o verbo estiver no singular e o

termo paciente estiver no plural.

Observou-se (IIS) as mudanças (OD).

Para outras bancas, com VTD ou VTDI, o s¿

será sempre partícula apassivadora. Logo, se

não houver concordância, a frase estará errada.

Discute (VTD ) - se formas alternativ as de energia.

(Certa para o Cespe / Ercada para outras

bancas.)

Resumilrdo...
, Partícula apassivadora (concordância obriga-

tória): pode ser formada a partir de VTD ou

VTDI.
. Índice de indeterminação do sujeito (3" do

singular obrigatória).

- Cespe: VI, VTI, VL, VTD, VTDI.
- Outras bancas: VI, VTI, VL.

PRONOME REFLEXIVO
. Condição: indicar reflexão ou reciprocidade.
. A ação recai sobre o próprio sujeito.

. Todo pronome reflexivo exerce função sintática

de OD ou OI.
. O sujeito da frase estará explícito ou implícito

no contexto.
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Ela (sujeito) se (OD) via (VTD)

møis velha a cadø øno.

Deu (VTDI)-se (OI) uma noya

oportunidøde (OD).

PARTE INTEGRANTE DO VERBO
. Condição: o pronome integra o verbo, por-

tanto o acompanha em todas as suas flexões.
. Parte integrante nunca desempenha função sin-

tática. .

. O sujeito da frase estará explícito ou implícito
no contexto.

Ela (sujeito) se (parte integrante do verbo) tornou
(VL) uma pessoa responsóvel.

(Ele) Preocupava (VTI)-se (parte integrønte do

verbo) com o fato (Ol).

PARTíCULA EXPLETIVA
OU PARTíCULA DE REALCE

. Condição: não ser classificado como partícu-

la apassivadora, índice de indeterminação do

sujeito, pronome reflexivo ou parte integrante
do verbo.

. Do ponto de vista sintático, a partícula expletiva

é desnecessária.

Vao (VI)-se os anéis (sujeito), ficam (VI)-se os

dedos (sujeito).

Foi (VI)-se o tempo (sujeito) em que os homens

eram gentis.

SE . CONJUNCAO
Conjunção condicional: sugere ideia de condição.

. Equivale a caso.

Se ele yoltør øo Brasil, comunicarei a todos.

Conjunção integrante: apenas liga orações.
. Não apresenta carga semântica.

Se ele voltará ao Brasil, ninguém sabe dizer.



Pensando...
Não se pode confiar que as coisas permanecerão.

O verbo é VTI.
O sujeito é indeterminado.

Logo, o se é índice de indeterminação do su-

jeito.

Foi-se o tempo em que o brasileiro

tinha direito à renda.

O verbo é intransitivo.

Há sujeito.

Não é PA, IIS, pronome reflexivo, nem parte

integrante do verbo.

Logo, o se é partícula expletiva.

Não se discute a situação do salório mínimo.

O verbo é VTD.

O sujeito é paciente.

Logo, o se é partícula apassivadora.

Trata-se de umfato ainda pouco discutido.

O verbo é VTI.
O sujeito é indeterminado.

Logo, o se é índice de indeterminação do su-

jeito.

TERMOS DO PREDICADO

Adjuntos Adverbiais
. Podem acompanhar qualquer tipo de verbo

(VI, VTD, VTI, VTDI, VL).
. Exprimem circunstância (modo, tempo, in-

tensidade, causa, negação...).
. Podem ser representados por advérbios (são

invariáveis quando aparecem sozinhos) ou

rúvtR Rlm courNHo SARMENTo

Dedicou-se a problemas do dia ø dia.

O verbo é VTI.
O sujeito é desinencial.

Não pode ser PA, IIS, nem pronome reflexivo.

Logo, o se é parte integrante do verbo.

Não se pode resolver a vida com umafórmula

mágica.

O verbo é VTD.

Há sujeito paciente.

Logo, o se é partícula apassivadora.

Tornar-se uma pessoa justa

é o objetivo de muitos,

O verbo é de ligação.

É um verbo pronominal.

Logo, o se é parte integrante do verbo.

Todos se salvaram nadando.

O verbo é VTD.

Não há sujeito paciente.

A ação recai sobre o sujeito. Logo, o se é pro-

nome reflexivo.

locuções adverbiais (variáveis, pois apare-

cem com mais de uma palavra).

. Podem ou não vir preposicionados.

. Perguntas para identificar o adjunto adver-

bial: Onde? Quando? Quanto? Como? Com

quem? Por quë? Parø quê?

. Os advérbios podem ser flexionados em

grau, ou seja, podem ter acréscimo de sufixo.

cedo - cedíssimo

Porém, não aceitam flexão de gênero e nú-

mero.
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

Morreu (VÐ de tuberculose (adjunto adverbial de

causa) ontem (adjunto aùterbial de tempo) em

São Pøulo (adjunto adverbial de lugar).

Encontrava (VTD) as pessoas (OD) em lugares

diferentes (adjunto adverbial de lugar).

Predicativos
. Podem acompanhar qualquer tipo de verbo.

. Erprimem qualidade, característica ou estado.

. Podem ser representados por adjetivos,

substantivos, pronomes, numerais, locuções

ou orações (estrutura verbal).

. Podem se referir ao sujeito ou ao objeto.

O problema (sujeito) é (VL)

esse (predicativo do sujeito).

O føto þujeito) é (VL) que ninguém se manifestou

(oraçõo predicativa).

Você þujeito) sou (VL) eu (predicativo do sujeito)

amanhã (adjunto ødverbial de tempo).

(Nós) Somos (VL) quatrofilhos (predicativo do

sujeito).

Ele þujeito) jó é (vL)
um homem (predicativo do sujeito).

Ela (sujeito) acordou (VI - ato de acordør)
preocupada (predicativo do sujeito; não é advérbio

porque a palavra varia).

. Os predicativos nem sempre se associam a
um verbo de ligação.

Objetos Diretos
. Complementam verbos que não exigem pre-

posição.
. Tornam-se sujeito paciente navozpassiva.
. Principais perguntas: algo? ou alguém?
. Podem ser representados por nomes (estru-

tura substantiva), pronomes ou orações (es-

trutura verbal).

Nño (adjunto adverbial de negação)

o (OD) encontrøram gfD) no local (adjunto

ødverbial de lugar).

Admite passiva: Ele não foi encontrado no 1o-

cal.

Elaresolveu (VTD ) o problema (OD).

Admite passiva: O problema foi resolvido por

ela.

Sabia (VTD) que tudo mudariø

com o tempo (OD).

Admite passiva: Era sabido que tudo mudaria

com o tempo.

Havia gfD) outra solução para ele (OD).

Não admite voz passiva, pois é verbo impes-

soal.

Objetos Diretos Preposicionados
. A preposição aparece ora com funçäo estilís-

tica (pode ser retirada), ora como exigência

do próprio complemento (não pode ser reti-

rada).

Esperava (VTD) por uma chance (ODP|

O verbo não pede a preposiçäo, mas ela foi co-

locada com função estilística.

Esperava (VTD) por ela (ODP).

No caso, a preposição por nâo é estilística, pois

não pode ser retirada. Trata-se de uma preposição

exigida pelo pronome oblíquo tônico.

Amøva (VTD) aDeus (ODP).

Não ama UfD) a mim (ODP).

Objetos Diretos Pleonásticos
. Trata-se da repetição de um mesmo objeto

na estrutura da frase (valor enfático, não é

erro).
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Quanto ao fato (OD), jót o (OD) discutimos.
A supressão de qualquer um deles descaracte-

riza o plèonasmo, é necessária apresença dos dois.

Objetos Diretos Intrínsecos ou Cognatos
. O objeto apresenta o mesmo radical do verbo.

Viveu (VTD) umavidø interessante (OD).

Sonhou (VTD) um sonho louco (OD).
O objeto direto é intrínseco, tem o mesmo ra-

dical do verbo.

r¡-nvtn nltn couTlNHO SARMENTO

PREDICAçAO VERBAL
Verbos Intransitivos
. Näo apresentam OD, nem OI.
. Podem ou não ter sentido completo.
. Podem vir seguidos de adjuntos adverbiais e/

ou predicativos.

Resta (VI) outrø opção para ele (sujeito).

A frase está invertida: Outra opção para ele res-

úø. Confunde-se o verbo com VTD, mas näo há

OD na oração.

Ela (sujeito) estava (VI) no local do acidente
(adjunto ad.verbial de lugar).

Confunde-se com verbo de ligação, mas não

há predicativo, logo o verbo näo será de ligação.

Compareceu (VI) ao hospital (adiunto adverbial
de lugar) para avøliaçao (ødiunto adverbial de

fi.nalidade).
Confunde-se com VTI, mas não há OI na ora-

ção. Os termos preposicionados na frase säo ad-

juntos adverbiais.

Verbos de Ligação

. tlnem o aum eito.

Estava (VI) na sala (adjunto adverbial delugar).
Estava (VL) preocupado (predicativo).

Acordou (VI) preocupado (predicativo).

Objetos Indiretos
. Completam verbos que exigem preposição.
. Podem ser representados por nomes, Prono-

mes ou orações.
. Principais perguntas: ø, de, em, por, Para'

sem, sobre, cotn, contrø + algo? ou alguém?
. Em caso de objetos oracionais ou pronomi-

nais, a preposição poderá vir subentendida
(desde que não hajaprejuízo fonético parua
frase).

Necessitava (VTI) de apoio profi'ssional (OI).

Nao (adjunto adverbiøl de negação) lhe (OI)
obedeceriø-(VTI) na ocasião (adjunto adverbial de

tempo).

Confiavø (VTI) que as coisas mudariam (OI).
Nesse caso, a colocação do "errf'causaria uma

cacofonia na frase.

Gostava UfÐ de quem estivesse ao seu lado (OÐ.

A preposiçäo não pode ser suprimida porque
causaria pr ejuizo fonético.

Visava (VTI) a umø vida melhor (OI).
A preposição é obrigatória e não pode ser su-

primida, pois o objeto näo é oracional.

Visavø (VTI) resolver seus problemas (OI).
A preposiçäo é facultativa e pode ser suprimida,

pois o objeto é oracional e não há prejuízo fonético.
Objeto Indireto Pleonástico
. Aparece repetido na estrutura da frase, em

geral sob a forma de um pronome (valor en-
fático, não é erro).

Amim (OI), nadame (OI) interessa (VTI).
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Verbos Transitivos Diretos
. Exigem objeto direto.

O governo não assiste UfD) os pobres (OD).

O gerente visou (VTD) os cheques roubados (OD).

(visar no sentido de rubricar, dør visto)

Verbos Transitivos Indiretos
. Exigem objeto indireto.
. A preposição pode estar implícita se o objeto

for oracional ou pronominal.

Assistimos (VTI) ø cenas de violência (OI).

(Assistir no sentido de ver)

As obras visøm (VTI) ao desenvolvimento (OI).

Isso não me (OI ) interessø UfI).

Verbos Transitivos Diretos e Indiretos
. Exigem objeto direto e objeto indireto (OD +

OI ou OI + OD).

Avisaram (VfDÐ afamíliø (OD) sobre o acordo

(or)
Se a preposição sobre for suprimida, deverá

ser colocada crase îo a para garantir a correção
gramatical do texto. Caso contrário, haveria dois
objetos diretos na frase.

Não lhe (OI) informei sobre o ocorrido (OI).
Esta frase está gramaticalmente incorreta. Se-

ria necessário um OD e um OI para que ela ficasse

correta:

Não o informei sobre o ocorrido.

Nøo lhe informei o ocorrido.

CONSIDERAçOES BÁSICAS
soBRE PREDICAç.Ã.O

. Nem todo verbo intransitivo tem sentido
completo.

. Perguntas nem sempre são suficientes para
identificar a transitividade de um verbo (use

passiva ou outros recursos).
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. Ser, estar, permanecer, etc,, nem sempre são

verbos de ligação. Serão de ligação sempre

que houver predicativo do sujeito.
. Nem todo termo preposicionado é OI. Con-

sidere a possibilidade de ser adjunto adver-

bial.

. Inicie a análise sintática isolando o sujeito e
identificando os adjuntos adverbiais.

. Se o verbo estiver seguido exclusivamente de

adjuntos adverbiais, ele será intransitivo.
. Predicativo não é exclusivo de verbo de li-

gação. Pode acompanhar qualquer verbo e

pode se referir tanto ao sujeito quanto ao ob-
jeto. Em geral, entre vírgulas.

. A predicação/transitividade de um verbo
pode variar em função do contexto.

Resumindo

P= Possível I = tmpossível O=Obrigatório

. lJm verbo de ligação precisa estar na lista
(p.225) e ter predicativo do sujeito.

TERMOS LIGADOS AO NOME

Complementos Nominais
. Completa nomes transitivos (substantivos

abstratos, adjetivos ou advérbios).

Substantivo abstrato: sentimento, ação, qua-
lidade ou estado. Os sentimentos e açôes têm
uma maior probabilidade de pedirem comple-
mento.

P

P

P

P

o

I

I

o
o

I

o
I

o

P

P

P

P

Pffi

ffi
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. São obrigatoriamente preposicionados.

. Quando se referem a um substantivo abstra-

to, têm natureza passiva.

O medo do amor aproxima as Pessoøs.

Medo: substantivo abstrato; da amor: prep.

"dd'; tem nafiireza passiva (o amor é temido). É

complemento nominal.

Isso é føvoróvel ao rûPaz.

Favorável: adjetivo; preposição "ao'.

Palavras que completam adjetivos só podem

ser complementos nominais.

Agiu contrariamente a seus interesses.

Contrariamente: advérbio; prep.' al

Palawas que completam advérbios são sempre

complementos nominais.

Amor de homem é bom.

Amor: substantivo abstrato; prep. 'de"; a na-

ïJreza é ativa - o homem está amando. Então, o

termo não é complemento nominal, é adjunto ad-

nominal.

Amor ao homem é bom.

Amor: substantivo abstrato; prep. "a"; natureza

passiva (o homem está sendo amado). Logo, o ter-

mo é complemento nominal.

Adjuntos Adnominais
. Acompanham substantivos abstratos ou

concretos.

. Podem ser representados por artigos, prono-

mes, numerais, adjetivos ou locuções adjeti-

vas.

. Quando se referem a um substantivo abstra-

to, têm natureza ativa.

rUVIA N¡TN COUTINHO SARMENTO

APOSTO EXPLICATIVO

Termo de natureza nominal que explica um

antecedente.

Maria, uma boø mãe, merece respeito.

O diretor dø empresø,lúIio Santos, resolveu o

problema.

VOCATIVO
O vocativo constitui um termo isolado da ora-

ção por não se articular a nenhum outro. Trata-se

de um chamamento. Vem isolado por sinais de

pontuação. Em geral, entre vírgulas.

Caros eleitores, votem com consciência.

O Infinitivo Pessoal Flexionado

Por sua própria essência e natureza, o infini-

tivo é uma expressão verbal que não comporta

flexão - é o chamado infinitivo impessoal, que

não possui sujeito próprio ou apresenta sujeito

indeterminado e geralmente, corresponde a um

substantivo:

Trøbalhar é bom = O trabølho é bom;

Amar é sofrer = O amor é sofrimento.

No entanto, a Língua Portuguesa tem a pecu-

liaridade de poder (e às vezes dever) flexionar o

infinitivo, que passa a ser chamado de infinitivo

pessoal.

Flexionar quer dizer conjugar em todas as

pessoas, por exemplo: vender eu, venderes tu,

vender ele, vendermos nós, venderdes vós, ven-

derem eles,

Esse infinitivo pessoal, que aPresenta um fato

ou uma açâo de modo geral, está ligado a uma

preposição e aparece em períodos compostos.
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CASOS DE FIEXÃO DO INFINITIVO

1. Quando tem sujeito claramente expresso, ou

seja, quando o pronome pessoal ou substanti-

vo vem ao lado do infinitivo. É o único caso de

flexäo obrigatória.

Pediu para nós irmos embora já.

Convém os homens saírem em primeiro lugar.

Não é interessante os pøis receberem tantos elogios.

Farei o possível para as crianças terem o conforto

que tinham em casa.

2. Quando se refere a um sujeito não expresso que

se quer dar a conhecer pela desinência verbal.

Ficaremos mais satisfeitos a cada

novo texto que lermos.

Mencionei a intenção de vendermos ø casa.

E melhor saíres agora.

Está na hora de irmos ao local.

Observe que as mesmas frases, sem a flexão,

não deixariam claro o sujeito: "Mencionei a

intenção de vender o carrol'poderia significar
"eu vender" ou qualquer outra pessoa.

Flexão não-obrigatória
A flexão é desnecessária quando o sujeito do

infinitivo é o mesmo que o sujeito ou objeto da

oração principal. Tendo sido expresso na primei-
ra oração, o sujeito já está claro, nåo precisando

figurar outra vez no mesmo período. Quando o

sujeito não vem expresso ao lado do infinitivo,
deve-se recorrer à flexão somente em caso de

ambiguidade. Nesse caso, näo se recomenda a

flexão, embora ela näo seja gramaticalmente er-
rada.
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Alinguagem é o meio de que dispomos para

exprimir nosso pensamento.

Cometeram irregularidadæ só para agradar ao patrão.

Convidou os colegas a pørticipør do debate.

Não temos interesse em adiar a decisõo.

De qualquer maneira, é bom que se diga que,

quando não há sujeito expresso (em outros ter-
mos: quando o substantivo ou o pronome pessoal

vem antes da preposiçäo), pode-se usar ou não o
verbo no plural.

Os nomes servem parø guiar/guiarem a

comunicaçõo entre as pessoas.

Reuniram-se os juízes afim de deliberar/

deliberarem sobre o caso.

Todos discutiram umaforma de se proteger/

protegerem da chuva.

O diretor obrigava os candidatos a se definir/
definirem até março.

Mulher ajuda deficientes a superar/superarem seus

limites.

Pessoas comuns auxiliam outras a ter/terem

qualidøde de vida.

Empresas coløboram com a arte sem nada cobrar/

cobrarem por isso.

3. Em locuçöes verbais, o infinitivo NÃO deve

ser flexionado. Nesse caso, apenas o verbo au-

xiliar deve variar.

As pessoøs devem lutar por seus sonhos.

Temos de resolver nossos problemas.

Podem ocorrer muitøs coisas na vidø de um

homem.

Começøram øfalar no assunto.



EXERCÍcros
1 Não há correspondência na classificação do QUE

em

a) Costo de bailes, longes que sejam. (pronome rela-

tivo)

b¡ Disseram que o avião caiu. (conjunção integrante)

c) Faço votos que vocês sejam felizes. (conj. subord.

final)

d) Tenha calma, que o ajudarei. (conj. coord. explicati-

va)

e) O cãozinho treme que treme. (conj. coord. aditiva)

2 A função sintática do QUE só está INCORRETA em

a) Eles pegaram não vi bem o quê. (objeto direto)

b) "Passarinho que na água se cria por ela pia". (su-

jeiro)

c) Que ideias você teve! (adjunto adnominal)

d) Que bondoso foi o senhor que me socorreu! (adj.

adv. intensidade)

e) Esta é a causa de que ele falava. (objeto indireto)

3 o "QUE" é objeto direto em

a) Este é o homem que sabe toda a verdade sobre o

caso.

b) Sou um homem que gosta de mulheres bonitas.

c) Este é o livro de que preciso.

d) Gostei dos livros que comprei.

e) O rapaz a que fiz referência está aqui.

4 Em todos os períodos, o QUE é objeto direto, EXCETO

a) 'As rugas são leitos que os deuses cavam para as

nossas lágrimas".

b) A maior alegria da vida é aquilo que levamos desta

vida.

c) A fazenda que o pai de Marcos comprou fica perto

de Dom Silvério.

d) A lágrima que derramei é o testemunho de minha

tristeza.

e) A rosa que abrirá amanhã não foi a mesma que

abriu ontem.

rúvln n¡rl coulNHo SARMENTo

5 Na frase: "o latim tem seus quês," a palavra destaca-

daé

a) objeto direto.

b) objeto indireto.

c) adjunto adverbial de lugar.

d) aposto.

e) complemento nominal.

6 Na frase 'As loucuras que fizemos ontem chegaram

ao limite.", o tempo grifado tem função de

a) sujeito simples.

b) objeto indireto.

c) objeto direto.

d) complemento nominal.

e) predicativo.

7 Em "Éfefiz o homem que trabalha", o vocábulo que

desempenha função de

a) sujeito.

b) objeto indireto.

c) objeto direto.

d) complemento nominal.

e) predicativo.

8 Na frase "O esforço que fizera para erguer meio cor-

po não durou muito.", assinale a única opção INCOR-

RETA.

a) que - sujeito de fizera.

b) esforço - sujeito de durou.

c) muito - adjunto adverbial de intensidade.

d) meio - adjunto adnominal de "corpo".

e) não - adjunto adverbial de negação.

g Em que opção o artigo definido denota familiarida-

de?

a) O Amazonas é um rio imenso.

b) D. Manoel, o Venturoso, era bastante esperto.

c) O Antônio comunicou-se com o Japão.

d) O professorJoão Ribeiro está doente.

e) Os "Lusíadas" são um poema épico.
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10 lndique a alternativa em que é ERRADO colocar, jun-

to à palavra destacada, o artigo definido.

a) Afundou na lama AMBOS os pés.

b) TODOS os dias passava por lá, sem vê-la.

c) TODA a noite gotejou a torneira; não pude dormir.

d) A TODO o passante perguntei, nenhum me infor-

mou.

e) Fiz trabalhos os MAIS corretos possíveis.
I p-or | ¡el r-s I e-t I ¡* I B-s Ie-r I p. [ | c-z I e+ |
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Nõo disse o que seria feito no local.

A moço que conhecemos erq interessonte,

As crionços é que sobem dos coisas.

Foì em Londres que tudo oconteceu.

A moço disse que terminqriq o trobalho.
Luøna esperava que as coisos fossem fóceis.

Temos que qdministror nossqs vidos.

O governo tem que resolver o coso ropidam-
ente.

A ideia foi tão debotido que chegorom o uma
conclusão.

Pensqmos tønto no futuro que nos esquecemos
do presente,

Substitui um termo antecedente.
Une orações, estabelecendo entre elas relação
de explicaçäo ou de restrição.
lntroduz apenas oração subordinada adjetiva.
*Não se esqueça do caso DR: sequência de pro-
nome demonstrativo e relativo. (o que, os que,

no que, etc) = ¿qu¡¡a, naquilo, Obs.:'b" é prono-
me demonstrativo e "que" é pronome relativo.

Não apresenta função sintática nem semântica

na frase.

Apenas melhora a eufonia do enunciado. Pode

ser retirada,
Pode aparecer "que" ou "é que".

Ocasionalmente pode aparecer até de outras
formas, combinadas com o verbo ser. Ex.: foi
que, será que, era que.

Une orações sem estabelecer entre elas relação

de sentido.
Não retoma termos.
lntroduz oração subordinada substantiva.

Une verbos que constituem locução verbal.
Logo, não introduz oração.

Ocorre entre TER/HAVER + lnfinitivo.
Pode ser substituída pela preposição "0E".
Forma período simples com locução verbal.

lntroduz oraçäo subordinativa adverbial conse-
cutiva.

Vem precedido de intensificador (tão, tal, tanto,
tamanho).
Sugere ideia de consequência.

Pronome relativo

Partícula expletiva/
partícula de realce:

Conjunção
integrante

Preposição

acidental

Conjunção
consecutiva

ffi l:üGMIo
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Os homens mentem que mentem.

As mulheres sonham que sonham.

Estude, que as provos estão difíceis.

Cresce, amodurece, que já é horo.

(O) Que houve com o ropoz?
(O) Que oconteceu noquele lugar?

Elø tem um quê de otimismo.
Todos temos um quê de sábio.

EIo estudou møis (do) que qualquer um.

lsso foi menos discutido (do) que outros coisos.

Aceita determ i na nte (a rtigo, pronome, adjetivo

ou numeral).
Vem sempre acentuado.

lntroduz oração subordinada adverbial compa-

rativa.

Pode aparecer "que" ou "do que".

Sugere ideia de comparação. Vem precedido de

"mais", "menos", " maiof ", "melhor",,,

lntroduz oração coordenada aditiva.

Sugere ideia de adição.

Vem sempre entre verbos repetidos.

lntroduz oração coordenada explicativa

Sugere ideia de explicação.

Em geral, aparece após imperativo.
Equivale-se a pois/porque/ já que.

Usado para perguntas diretas.
Pode aparecer "que" ou "o que"

Obs.: "O que" é mais eufônico.

Substantivo

Há outros tipos de "que" que dependem de fatores contextuais.

Que bondoso era aquele rapaz, ladvérbio de intensidade. O "que" se refere ao adjetivo bondoso.)

Esteve aqui pøra que o problemo fosse resolvido, (conjunção adverbial final.)

Fez tudo certo, de modo ggnão se orrependesse. (conjunçäo adverbial consecutiva.)

Ainda aue o problema sejo simples, não serd resolvido. (conjunção concessiva.)

Conjunção
comparativa

Conjunção
aditiva

Conjunção
explicativa

Pronome
interrogativo

qN@D dlln¡¡rïßlfltilß l':ilGfvlillc

2) Qual é a transitividade do verbo? Só há duas respostas possíveis, pois só há dois grupos.

. WD/VTDI: só pode ser partícula apassivadora.

. Outras (Vl, Wl, VL,) -> 3e passo.

Para "SE" como pronome

3) O sujeito está explicito?
. Não = índice de indeterminação do sujeito.
. Sim :) 4e passo

4)Overboépronominal?
. Sim + Parte integrante do verbo.
o Não I Partícula expletiva.

1) Há ideia de reciprocidade?
. Sim::) Pronome reflexivo.
. Não + 2e passo.

MKE
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passiva

ativa

reflexiva

ativa

ativa

o verbo concordará

com o sujeito

o verbo ficará sem-
pre na 3e pessoa

do singular

o verbo concordará
com o sujeito

o verbo concordará

sujeito
com o

o verbo concordará
com o
sujeito

expresso

e

paciente

sujeito
indeterminado

expresso

ou

subentendido

expresso

ou

subentendido

expresso

OU

subentendido

VTD

VTDI

VI

VL

VTI

VTD

VTI

VTDI

qualquer

mais comum

VTI

um

com

qualquer um

mars comum
com

VI

vTD/VTDt
não haverá OD,

pois ele vira

sujeito paciente

não haverá

sujeito expresso

ou subentendido

indicar reflexão

ter função de

oD/or

o verbo deve ser
pronominal

o pronome não

tem função
sintática

não ser

P.A.

ind.ind.sujeito
pron.reflexivo
pron.integrante
do verbo)

PARTíCULA

APASSTVADORA (PA)

ítrlotc¡ lruoeteRvll-
NAçÃO

DO SUtETTO (tSS)

PRONOME

REFLEXIVO

(PR)

PARTE

INTEGRANTE

DO VERBO

(ME,TE,SE,

NOS,VOS)(Pt)

PARTíCULA

EXPLETIVA

OU PARTíCULA

DE RËALCE (PE)

W
[rüffi

lntroduz oração substantiva objetiva direta ou subjetiva.
Não possui carga semântica.

lntroduz oração adverbial condicional.
Estabelece relação de condição.
Equivale ao conector'taso".
O conector "caso" não admite verbo no futuro do subjun-
tivo.

Há ideia de condição?

. S¡m :> conjunção cond¡cional.

. Não + conjunção integrante.

coNJUNçÃO TNTEGRANTE (Ct)

coNJUNçÃO CON DtCtONAL (CC)

ril?tk5r¡iß!Ínß
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FLEXÃO DO INFINITIVO

FLÁVIA RITA COUTINHO SARMENTO

Algumas considerações:

O infinitivo tanto pode ser impessoal, assim

considerado pelo fato de se referir apenas ao pro-
cesso verbal em si, como pode ser pessoal, fazen-
do referência a uma pessoa gramatical, em espe-
cífico. Assim, afirma-se que tal forma se insere
entre os mais discutidos assuntos reiacionados à

língua e, sobretudo, questionados por boa parte
dos usuários. Nesse sentido, seguem algumas si-
tuaçoes sobre o tema de forma resumida:

Não flexão do infinitivo impessoal

. Não se flexiona o infinitivo impessoal quando
ele é utilizado de forma indeterminada, assumin-
do, assim, um valor substantivo:
Amar faz bem à saúde.

. Nos casos em que tal forma assume um valor
imperativo:
- Lutar Lutar!- bradavam os atleticanos.

. Em casos em que atua como verbo principal de
uma locução verbal:
Eu nao vou voltar tao cedo.

. Quando é empregado numa oração reduzida
que complementa um verbo auxiliar causativo
(mandar, deixar, fazer, etc.) ou sensitivo (sentir,

perceber, ver, etc.), tendo como sujeito um pro-
nome oblíquo:
Mande-os entrar.
F izer am - no s s air imedi atamenta
Nao os vi chegar.

Flexão (ou não) do infinitivo pessoal

. Nos casos em que há sujeito distinto daquele
pertencente à oração anterior, a flexão é obriga-
tória:
(nós) Acreditamos serem eles os causadores de tø-

manha confusao.

. Em casos em que a oração reduzida que com-
plementa um auxiliar causativo ou sensitivo se

constituir de um sujeito expresso por um subs-

tantivo, a flexão do infinitivo é opcional:
Deixe as criønças entrar/entrørem no parque.
Percebi as pessoas sair/saírem.

. Diante do verbo "parecer", a flexão pode se dar
ou não:
Eles oarecem aostar de mim.t 

-

Eles oarece aostarem de mim.
f 

-

Observe que, no primeiro enunciado, o verbo
"parecer" funciona como auxiliar do verbo 'þos-

tar".lano segundo, temos um período composto
em que "parece" atua como verbo de uma oração
principal cujo sujeito é a subordinada substanti-
va subjetiva reduzida de infìnitivo, ou seja: eles

gostarem.
Dessa forma, tal oração, quando desdobrada,

torna-se assim expressa:
Parece que eles gostam de mim.

. A flexão se torna desnecessária (caso facultati-
vo) nos casos em que o sujeito da oração reduzi-
da de inflnitivo for o mesmo da oração anterior:
Nós iremos ao colégio para apresentør/apresentar-
mos a Peça teatral.
EIas pediram para sair/saírem møis cedo hoje.

. Nos casos referentes a um sujeito elíptico (reco-

nhecido pela desinência verbal), a flexão torna-
-se necessária:
E essenciøl obedecermos øos nossos pais. (sujeito

elíptico "nós")

. Nas circunstâncias em que, regido de preposi-

ção*, é empregado como complemento de um
adjetivo, verbo ou advérbio, a flexåo será facul-
tativa:
Foram convidødos a sair/saírem.
Imp ediram-nos de nos aproximar / øproximarmos
do diretor.

*Caso mais çomum em prova.
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UNIDADE XI

A interpretação de texto depende quase que

exclusivamente da experiência do candidato, de

sua vivência, de sua leitura, da agilidade de seu ra-
ciocínio, da maior ou menor facilidade com que,

em decorrência de todos esses fatores, ele entende
o que lê. São também relevantes para bem inter-
pretar: o conhecimento do assunto sobre o qual
versa o texto e o domlnio do vocabulário especlfi-
co das diversas áreas do conhecimento.

A leitura é indispensável para desenvolver a ca-

pacidade de compreensäo, sem a qual não se conse-

gtefazer uma boa interpretação. Para que a leitura
possa produzir os resultados desejados, impõe-se
levar em consideração que as maneiras de ler de-

pendem do objetivo a alcançar e que a experiên-
cia cultural e vivência do leitor säo essenciais para

a compreensão do texto. De modo geral, quando
lemos um texto, inicialmente olhamos o conjunto,

depois vemos os títulos e os subtítulos e, por ulti-
mo,lemos os detalhes, procurando participar ati-
vamente do processo de construção do sþificado
do texto. E dentro desse processo, deve-se também
observar quais säo os níveis de compreensão do

ESTI LíSTICA
Compreensão e
i nterpretação de textos

texto, conforme o objetivo da leitura.

Por exemplo, se queremos depreender o sen-

tido geral do texto, usamos a compreensäo geral.

Se nossa intenção é analisar as ideias principais,
aplicamos a compreensäo detalhada ou intensiva.

É importante saber que cada texto é constituído a

partir de um esquema (estrutura) que lhe dá sus-

tentação, forma, direção. As ideias são arrumadas

conforme estrutura própria a partir do objeto que

se quer alcançar. Se conseguirmos identificar o es-

quema, a estrutura básica do texto, mais fácil será

a compreensão das ideias trabalhadas nele.

Para tantq deve-se fazer uma leitura atenta do
texto, afim detomar conhecimento das ideiasprin-
cÞais, sublinhando as palawas-chave, que marcam
as ideias fundamentais para a compreensão. Ficar

também atento às palawas de ligaçäo que estabele-

cem a estrutura lógica dos raciocínios (assim sen-

do, além do mais, pois, porque, por conseguinte,

em decorrência etc) é importante.

Interpretar é perceber o que o autor quis di-
zer: as ideias e os pensamentos que ele procurou
transmitir ao leitor. É também a habilidade de

compreender, ou seja, de entender a ideia do tra-
balho como um todo, em algum nlvel desejado de

generalidade. Envolve uma reordenaçäo, um novo

ffi
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arranjo ou visão do texto. Há de se distinguir, po-

rém, a análise estilístico-literária - que exige vas-

tos conhecimentos da matéria - da interpretação

pura e simples de textos, que nos interessa mais

de perto, e que requer do candidato, tão somen-

te, uma leitura mais cuidadosa, sem preocupações

técnicas que são próprias das críticas literárias.

Para interpretar, portanto, torna-se necessário:

conhecer previamente o vocabulário do texto,

procurar o signiñcado das palavras e seu melhor

emprego na leitura em pauta, identificar o sentido

das expressões ou frases de maior destaque conti-

das no texto, bem como analisar os ensinamentos

de fundo moral, cívico ou cultural que o autor te-

nha revelado ao longo da produção.

NOÇÕES DE LEITUM

. Ler com a miíxima atenção o texto a interpretar.

. Reler cuidadosamente cada paúryrafo do tex-

to, colocando as orações na ordem direta, que

reflete a ordem natural do pensamento, isto é:

sujeito, verbo, complementos e adjuntos.

. Estabelecer o vocabulário das palavras cujo sig-

nificado seja desconhecido.

. Atentar para todas as figuras, especialmente

para as metáforas, que, por sua força expressiva,

são largamente usadas pelos escritores. Atente-

-se também para as comparações ou analogias.

. Estabelecer as condições de causa e efeito para

todas as ideias expostas pelo autor. Atentar para

as palavras que sugerem outras (campo semân-

tico).

rtÁv¡l nrr¡ coulNHo SARMENTo

. Observar a interação dos sinônimos, antônimos

e parônimos usados pelo autor, com o propósito

de conseguir um máximo de eficiência na co-

municação linguística.

. Procurar mentalizar a ideia central do texto e

situá-lo no contexto, logrando, assim, atingir a

temática principal da produção (avalie sempre a

conclusão do texto).

PARTES DO TEXTO

O conhecimento da estrutura do parágrafo fa-

cilita a compreensäo das ideias nele expostas.

O parágrafo é a unidade fundamental de uma

composição. Constitui-se de um ou mais perío-

dos, devendo conter uma ideia central e as ideias

secundárias a ela intimamente relacionadas pelo

sentido e logicamente dela decorrentes.

Em um parágrafo, a ideia principal está no

tópico frasal, que é constituído, ordinariamente,

por um ou dois períodos curtos iniciais. O tópico

frasal vem, normalmente, no início do parágrafo

e pode assumir a forma de declaração inicial, de-

finição ou divisão.

Vejam-se os seguintes exemplos:

A oñgem dø linguagem é questão debatida em

todos os tempos. Pretendem uns que ela tenha sido

devido a uma tardia e artificial invenção humana;

afirmam outros quefoi reveløda totalmente aos pri-

meiros homens por Deus; hó quem a. explique por

um instinto e, finalmente, surge a opinião daqueles

para quem a linguagem se formou por uma evolu-

ção progressiva dø linguagem natural l'
(Eduardo Pinheiro)
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PORTUGU ES DESCOM PLICADO

No parágrafo apresentado, a declaraçäo conti-
da no tópico frasal, constituído pelo primeiro pe-

ríodo, vem devidamente justificada nos períodos

que se lhe seguem.

O tópico frasal encerra a ideia-núcleo, a ideia

principal, em forma de generalizaçâo. A ideia

principal (as controvérsias sobre a origem da lin-
guagem) vem especificada no desenvolvimento

do parâgrafo, no qual se expressam, portanto, as

ideias secundárias.

Se o tópico frasal vier no início, o parágrafo

estará desenvolvido segundo o método dedutivo
(da generalizaçáo para as especificações). Se, pelo

contrário, vier no fim, o paúgrafo estará desen-

volvido pelo método indutivo. O parágrafo apre-

sentado se inicia com a generulização (as contro-
vérsias sobre a origem da linguagem) e continua
com as especificações que fundamentam a decla-

ração que o introduz. Na elaboração do parágrafo,

seguiu o autor, portanto, o método dedutivo.

O parâgrafo abaixo foi constituído segundo o

método indutivo (primeiro as especificações e de-

pois a generalização). O tópico frasal vem no fim,
o que pode ocorrer, embora menos usual.

"Hó nuyens esgarçødas espreguiçando-se pelo

céu azul. O vento vane a praça. Folhas dança no

redemoinho, fugindo delø, amontoam-se nas sørje-

tas dos becos estreitos queladeiam a Matriz, dando

voltas e revirøvoltas loucas na atmosfera translúci-

da. O inverno vai sumindo aos poucosi'

(Adaptado de Heloísa Assumpçao Nascimento)

O tópico frasal pode ser também feito a partir
de uma definição, como no exemplo abaixo:

"Rima é a identidade, ou semelhança, de sons

dentro de um verso, ou no final de um yerso em

relação a outro. Admite-se que tenha sido intro-

duzida no século IX, pelo poeta religioso Otfried,

monge beneditino na baixa Alsácia, autor do Livro

dos Evangelhos, poema da vida de Cristo. Vulgari-

zavam-na na Espanha os órabes e, mais tarde, os

trovødores provençais, adaptaram-nø às línguas

românicas."

(Rocha Lima)

O tópico frasal pode ainda revestir a forma de

uma divisão, como segue:

"Dois sõo os tipos principais de contrato de se-

guro: o seguro ø prêmio e o seguro mútuo. Seguro a

prëmio é aquele em que o segurador estþula, para
preço de risco que assum4 uma quantia fixa cha-

mada prëmio, paga pelo segurado. Seguro mútuo é
aquele em que várias pessoas, expostas ao mesmo

risco, se associam parø se garantirem reciproca-

mente contra esses riscos."

0oño Guimarães)

Algumas vezes, o tópico frasal está diluído no
parâgrafo, como no seguinte exemplo:

'A grande São Paulo - isto é, a capital paulis-

ta e as cidades que a circundam - já representa a

décima parte da populaçao brasileira. Apesar da

alta arrecadação do município e das obras custosas

que se multiplicam a olhos vistos, apenas um terço

da cidade tem esgotos. Metøde da capitøl paulista

serye-se de água proveniente de poços domiciliares.

A rede de hospitais é, notoriamente deficiente para

a população, ameaçada por uma taxa de poluiçao
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que técnicos internacionais consideram superior à

de Chicago. O trânsito é um tormento, pois o øcrés-

cimo de novos veículos supera a capacidade de dar

solução de urbanismo ao problema. Em média, o

paulista perde três horas do seu dia para ir e voltar,

entre a casa e o trabalho."

]ornal do Brøsil)

No parágrafo acima, o tópico frasal, se estives-

se explícito, poderia assumir a feição da seguinte

declaração inicial: São Paulo enfrenta graves pro-

blemas urbanos.

Nem todos os parágrafos, entretanto, são ini-

ciados por um tópico frasal. Um parágrafo pode

ser iniciado também por uma alusão a fatos his-

tóricos, lendas, tradições, crendices, anedotas ou

episódios de que alguém tenha participado ou

que tenha alguém presenciado ou imaginado.

Vejaoexemploaseguir:
"E mais fácil comer a caça que eu vizinho mø-

tou, trocando-a por um cacho de banana, do que

disputó-la com ele - deve ter pensado algum ilu-

minado homem pré-histórico, cansado de guerrear

para sobreviver. o que esse Brucutu talvez não sou-

besse é que, nøquele momento, ele havia inventado

o dinheiro. Porque dinheiro, segundo os teóricos,

não é apenas a moedø ou papel-moeda, mas tudo

que possa ser utilizado como trocø numa operação

comercial. "
(RevistaDESED)

No parágrafo acima, a ideia principal (o conceito

de dinheiro) vem introduzida por alusáo a um epi-

sódio imaginário. F{â, ainda, parágrafos iniciados

por uma interrogação, que alguns autores conside-

ram como uma quarta feiçao do tópico frasal (as

FUVII NITN COUT¡NHO SARMENTO

outras sáo declaraçáo inicial, definiçáo e divisáo).

"PAra que, pois, este aluno aprende línguø por-

tuguesa em sua variedade culta? Sabemos, e com-

partilhamos com todos os educadores, que o pleno

acesso aos bens culturais nao depende do que possa

fazer a escola, mas julgømos que nesta é possível

lutar contra as diferenças. No que concerne ao en'

sino da línguø portuguesa, então, objeto último é

possibilitar aos alunos, a todos eles, o domínio da

língua de cultura porø que este primeiro obstáculo

possa ser transposto."

(Diretrizes parø o aperfeiçoamento do ensino/

øprendizagem da língua portuguesa/ MEC)

A ideia-núcleo está contida na interrogação,

que pode ser indireta, como no parágrafo a seguir:

"Se me perguntarem qual o brasileiro que mais

contribuiu para o progresso material econômico do

Brasil, responderei se a mais leve hesitação: Irineu

Evangelista de Souza, Visconde de Møuó. Ninguém

de suø época, ou talvez depois dele, conseguiu øcu-

mular o breve intercegno da existência terrena com

igual acervo de realizações."

(Enor de Almeida Cørneiro)

Facilmente se pode converter uma interroga-

ção em uma declaração inicial: Irineu Evangelista

de Souza, Visconde de Mauá, foi o brasileiro que

mais contribuiu para o progresso material e eco-

nômico do Brasil.

ÍJma vez conhecida a estrutura do parágrafo,

cabe, agora, mostrar algumas noçöes sobre as seus

principais recursos, que são unidade e coerência.
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PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

Unidade
Consiste a unidade em analisar o parágrafo de

maneira que dele só conste uma ideia predomi-
nante.

Para obtê-la, devem-se observar as seguintes

recomendações:

. explicitar, sempre que possível, o tópico frasal.

Assim se evitará a inclusäo no parágrafo de

ideias que não se reportem àquela expressa no
tópico frasal.

. eliminar, na leitura, por menores impertinentes,
acumulaçöes e redundâncias.

. analisar, em parágrafos diferentes, ideias igual-
mente relevantes, relacionando-as por meio de

expressöes coesivas presentes no texto.

As ideias centrais, muitas vezes, não estão re-

lacionadas por expressões adequadas à transição,

em prejuízo da coerência e, portanto, da unidade,
já que esta também depende, em grande parte, da-

quela.

Desmembrando o parágrafo em tantos quantos

forem os tópicos frasais que neles se obseryarem as

ideias secundárias e as centrais, ou estas entre si,

palavras de referência e partículas de transição po-
deräo ser interpretadas corretamente.

Coerência
Consiste a coerência em ordenar e relacionar

clara e logicamente as ideias secundárias de um
parâgrafo com a sua ideia central. Para obtê-la,

deve-se observar a ordem espacial na descrição, a

ordem cronológica na narração e a ordem lógica

na dissertação.

Observa-se a ordem espacial quando se des-

creve objeto dos detalhes mais próximos para os

mais remotos, ou vice-versa; de cima para baixo,

ou vice-versa etc; da direita pata a esquerda, ou
vice-versa etc.

Observa-se a ordem cronológica quando se

narram os fatos segundo a ordem de sucessão no
tempo. Observa-se a ordem lógica quando de dis-

põem as ideias segundo o processo dedutivo (de

uma generalização para uma especifrcação) ou
o processo indutivo (de uma especificação para

uma generalização). E, ainda importante notar no
texto a coerência, a partir da propriedade voca-

bular, das partículas de transição e das palavras

de referência.

. Propriedade vocabular é a aproximação das pa-

lavras com a palavra central do tema.

. Partículas de transição são os conectivos (pre-

posições, conjunçöes e pronomes relativos).
. Palavras de referência são os pronomes em ge-

ral, certas partículas e, em determinadas situa-

ções, os advérbios, as locuçöes adverbiais e até

mesmo orações e períodos.

Devidamente relacionados por partículas de

transiçäo e palavras de referência, observe os ele-

mentos destacados na "leitura" do parágrafo se-

guinte:

Com o consideróvel aumento do volume de ne-

gócios nesta [¡raça. fomos obrigados a ocupar o úl-
timo andar do prédio onde esta agëncia atualmente

funciona. Pelo mesmo motivo, também solicitamos

a ampliação do quadro para admitir novos funcio-
nários. Por outro lado. a adoção de uma política

de incremento da aplicações do Banco nesta região

determinou o oþrecimento à praça de vórias linhas

de crédito em que øntes não operóvamos. Em virtu-
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de desses føtores. nossas dependênciøs tornaram-se

acanhadas a ponto de já estarem prejudicando a

boa marcha dos serviços. Assim. tomamos a liber-

dade de sugerir a instalaçño de uma metropolitana,

se nao preferir essa sedefazer construir, em terreno

a ser adquirido, um prédio maior para esta agência.

Observe que foram destacados, no texto, ele-

mentos responsáveis pela produção de sentido e

pelo encadeamento das ideias.

DICAS BÁSICAS DE LEITURA

1 - Ater-se exclusivamente ao texto.

2 -Ler todas as alternativas (entre duas mais acei-

táveis, uma será mais completa).

3 - Proceder por eliminaçäo de hipótese.

4 - Comparar o sentido das palavras (às vezes,

uma palavra decide a melhor resposta).

5 - Buscar o tópico frasal (a frase que melhor resu-

me o sentido básico do texto ou do paúrgrafo).

6 - Excluir alternativas iguais.

As alternativas que devem ser eliminadas apre-

sentam os seguintes tipos de erro:

. ausência de informações essenciais (carência);

r presenÇa de informaçöes contraditórias em re-

laçäo ao texto (inversão);

r presenÇa de informações alheias ao texto, näo

constante do texto (acréscimo).

INTERTEXTUALIDADE

A intertextualidade ocorre quando há referên-

cias a textos de outros autores no texto produzido.

De acordo com vários teóricos atuais, não há texto

sem intertextualidade, pois não há um texto com-

pletamente isento de referências.

prÁvn nr¡n cour¡NHo SARMENTo

Entre os principais recursos intertextuais estão

a citação, a paráfrase, a paródia e a alusão.

Na citação, trechos de outros textos são utili-

zados para desenvolver o texto inicial. As citações

são argumentos de autoridade no texto.

Na paráfrase, há uma reescritura do texto. As

ideias originais do autor säo mantidas; podem,

entretanto, haver inclusöes ou supressöes.

Na paródia, as ideias do texto säo reformuladas

de modo a romper com o texto original. Trata-se,

portanto, de um novo texto, com outros elemen-

tos e outro sentido.

A alusão consite em uma referência explícita

ou implícita no texto secundário.

SENTIDO E CONTEXTO

Pressuposição

Por "semântica" entende-se, comumente, a ci-

ência das "significaçöes das línguas naturais".

Devemos distinguir entre os sentidos virtuais

que uma palavra possui enquanto unidade léxica

memorizável, elemento de competência linguísti-

ca dos falantes nativos de uma língua, e o sentido

que ela adquire ao nível manifestativo da perfor-

mance linguística, quando figura em determinado

contexto.

Na realidade, o sentido näo é uma evidência,

sendo o plano dos significantes a única mani-

festação linguística. O sentido, em si, é sempre o

resultado de uma interpretação, dependente de

fatores externos e internos, do ponto de vista da

linguagem.

239



PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

TExro urERÁRto E NÃo-LtrEnÁnlo
A construção de um texto literário näo obede-

ce, com rigor, ao mesmo tipo de organização de

um texto ensaístico (não-literário). Apesar de o
autor mostrar uma parte da realidade e defender
ideias, isso se dá de forma encoberta, menos dire-
ta, mais figurada. A história contada vai revelar,

por meio de sua trama, as ideias e os valores que o

autor defende e que nos cabe buscar no texto. Para

tanto, da forma explicada a seguir.

Em primeiro lugar, fazemos a leitura emocio-
nal, envolvendo-nos com o assunto.

Em segundo lugar, é fazer o levantamento do
nível denotativo do texto, isto é, o significado
imediato, literal do texto. Para isso, fazemos um
resumo do enredo ou trama do texto, ou seja, con-
tar, em poucas palavras, a história apresentada no
texto, mantendo apenas os detalhes importantes
para que se compreenda a situação e atuação dos
personagens, caso haja.

Em terceiro lugar, procedemos e levantamen-
to do plano conotativo ou figurativo, do texto:
que tema o autor está discutindo, que ideias, va-
lores a produção simboliza? Assim, temos mais
chances de interpretar adequadamente um texto
não-literário.

A língua não é usada de modo homogêneo
por todos os seus falantes. O uso de uma língua
varia de época para época, de região para região,
de classe social para classe social, e assim por
diante. Nem individualmente podemos afirmar
que o uso seja uniforme. Dependendo da situ-
ação, uma mesma pessoa pode usar diferentes

variedades de uma só forma da língua.
Ao trabalhar com o conceito de variação lin-

guística, estamos pretendendo demonstrar:
r euê â Língua Portuguesa, como todas as lín-

guas do mundo, não se apresenta de maneira

uniforme no território brasileiro;

'Nenhuma línguø permønece a mesma em

todo o seu domínio e, ainda num só local, apre-

senta um sem-número de diferenciaçoes.(...)

Møs essas variedades de ordem geogrófica, de

ordem social e øté individual, pok cada um
procura utilizar o sistema idiomático daforma
que melhor lhe exprime o gosto e o pensamento,

não prejudicam a unidade superior dø língua,

nem a consciênciø que têm os que a falam di-
versamente de se servirem de um mesmo ins-

trumento de comunicação, de manifestação e

de emoção."

(Celso Cunha, em Uma políticø do idioma)

r Que â variação linguística manifesta-se em to-
dos os níveis de funcionamento dalinguagem;

o ![l€ Ír variação da língua se dá em função do

emissor e em função do receptor ;

r que diversos fatores, como região, faixa etá-

ria, classe social e profissão, são responsáveis

pela variação da língua;

. que não há hierarquia entre os usos variados

da língua, assim como não há uso linguisti-
camente melhor que outro. Em uma mesma

comunidade linguística, portanto, coexistem

usos diferentes, não existindo um padrão de

linguagem que possa ser considerado supe-

rior. O que determina a escolha de uma varie-

dade é a situação concreta de comunicação.

r eu€ a possibilidade de variação da língua

expressa a variedade cultural existente em

ffi4U¡{U
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qualquer grupo. Basta observar, por exem-

plo, no Brasil, que, dependendo do tipo de

colonização a que uma determinada região

foi exposta, os reflexos dessa colonizaçäo es-

tarão presentes de maneira indiscutível.

NIVEIS DE VARIAçÃO LINGUISÏCA

É importante observar que o processo de va-

riaçäo ocorre em todos os níveis de funciona-
mento da linguagem, sendo mais perceptível na

pronúncia e no vocabulário. Esse fenômeno da

variação se torna mais complexo porque os ní-
veis não se apresentam de maneira estanque, eles

se sobrepõem.

. Nível fonológico - por exemplo, o I final de

sílaba é pronunciado como consoante pelos

gaúchos, enquanto em quase todo o restante

do Brasil é vocalizado, ou seja, pronunciado

como um u; o r caipira; o s chiado do carioca.

. Nível morfossintático - muitas vezes, por
analogia, por exemplo, algumas pessoas con-

jugam verbos irregulares como se fossem

regulares: "manteu" em vez de "manteve",

'hnsid' emvez de'hnseio"; certos segmentos

sociais nio realizam a concordância entre

sujeito e verbo, e isto ocorre com mais frequ-

ência se o sujeito está posposto ao verbo. Há

ainda variedade em termos de regência: "eu

lhe vi" em vez de "eu o vi'l

. Nível vocabular - algumas palavras são em-

pregadas em um sentido específico de acor-

do com a localidade. Exemplos: em Portugal

diz-se "miúdo', ao passo que no Brasil usa-se

" moleque",'þaroto', "menino", "guri"; as gí-

rias são, tipicamente, um processo de varia-

ção vocabular.

rUV¡¡ NITA COUTINHO SARMENTO

T|POS DE VARIAçÃO LtNGUfSflCA

Travaglia (1996), discutindo questöes rela-

tivas ao ensino da gramática no primeiro e se-

gundo graus, apresenta, com base em Hallida¡
Mclntosh e Strevens (1974), um quadro bastante

claro sobre as possibilidades de variação linguís-

tica, chamando a atenção para o fato de que, ape-

sar de reconhecer a existência dessas variedades,

a sociedade continua a privilegiar apenas a nor-

ma culta, em detrimento das outras.

Existem dois tipos de variedades linguísticas:

os dialetos (variedades que ocorrem em função

das pessoas que utilizam a língua, ou seja, os emis-

sores); os registros (variedades que ocorrem em

função do uso que se fazdalíngua, as quais depen-

dem do receptor, da mensagem e da situação).

Variação Dialetal
. Variação Regional

. Variação Social

. Variação Etária

. Variação Profissional

. Variação Idioletal

. Variaçäo de Sexo

. Variaçäo Histórica

Variação de Registro

. Grau de Formalismo

. Modalidade de Uso

. Sintonia

cín¡n
A gíria é uma forma de linguagem baseada

em um vocabulário especialmente criado por
um determinado grupo ou categoria social com

o objetivo de servir de emblema p^ra os mem-

bros do grupo, distinguindo-os dos demais fa-
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lantes da língua. A gíria, ao mesmo tempo que
contribui para definir a identidade do grupo que

a utiliza, funciona como um meio de exclusão

dos indivíduos externos a esse grupo, uma vez
que costuma resultar em uma linguagem ininte-
ligível.

A gíria tem um caúrter contestador por na-

tureza e, por esse motivo, costuma acompanhar

outros comportamentos de crítica, transgressäo

e/ou contestação dos padrões sociais vigentes.

Há, assim, a giria de grupos de jovens, de surfis-
tas, de "rappers", de "funkers'ì de marginais, de

presidiários etc.

Uma mensagem não é tão simples, como

possa parecer. Ela possui significados diferentes

para diversas pessoas, como também formas di-
ferentes de significados. Há, portanto, o sentido
denotativo, mais objetivo, mais ou menos, igual
para todas as pessoas, sentido literal, do dicio-
nário.

Há também o sentido conotativo: o significa-

do subjetivo (emocional ou avaliativo), de acor-

do com as experiências de cada um e o seu em-

prego na linguagem usual.

No øcidente, ele machucou a cøbeçø.
(= denotação)

Elefoi o cabeça do movimento.
(= conotação)

A estrelø brilhou no céu.

(= denotação)

A artistafoi a estrelø do espetáculo.
(= conotøçã.o)

FIGURAS DE LINGUAGEM
A par da linguagem intelectiva, denotativa

ou informativa, que usa o padrão culto da lín-
gua e as palavras em seu significado próprio (=
de dicionário), e da qual o falante se vale para
a comunicação mais formal, em textos técnicos,
científrcos e na correspondência oficial, existe
ainda a linguagem de caráter afetivo, conotativa.
Essa linguagem permite a quem fala ou escreve
inúmeras possibilidades de sugerir conteúdos
emotivos e intuitivos por meio de expressões

cujos significados são diferentes daqueles de di-
cionário.

Esses significados são atribuídos à palavra
pelo autor, no momento da criação literária. Mas
não são só as palavras que passam a ter novos
usos, também a sua organização no texto pode
ser livre e variada, dependendo da emoção e da
vontade do escritor.

A estilística é o estudo dessas possibilidades
de criação, que fogem ao âmbito dos fatos gra-
maticais. A essa linguagem livre e emotiva, dá-se

o nome de conotação ou linguagem figurada.
Um bom exemplo da intenção do poeta, ao

recriar a linguagem em sua obra, é o poema abai-
xo, de Gilberto Gil, em que ele mostra como o
poeta é capaz de modificar os sentidos conven-
cionais das palavras, ampliando-os para outras
possibilidades expressivas.

Metóforø

Uma latø existe para conter algo,
Mas quando o poeta diz lata
Pode estar querendo dizer o incontível.

Uma meta existe parø ser alyo,

Mas quando o poeta diz meta
Pode estar querendo dizer o inatingível.

TflßTTtTI
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Por isso não se meta a exigir do poeta

Que determine o conteúdo em sua lata.

Na latø do poeta tudo-nada cabe,

Pois ao poeta cabefazer
Com que na Lata venhø caber

O incabível.

Deixe a meta do poeta, não discuta,

Deixe sua metafora da disputa

Meta dentro e forø,lata absoluta

D eix e - a simple sm ent e metáfor a.

(Gilberto Gil)

A linguagem figurada, como se vê, pode explo-

rar diferentes recursos da palavra e/ou da frase.

No texto, Gilberto Gil reconstrói a ideia de metá-

fora e conotação, ao utilizar diferentes recursos de

figuraçäo.

FIGURAS DE SOM

. Aliteraçäo: consiste na repetição ordenada de

mesmos sons consonantais.

"Esperando, parada, pregada na pedra do portoi'

"Na messe que enlourece

Estremece a quermesse"

O som, nessa sequência, sugere o ruído do vento

no trigal.

"Vozes veladas, veludosas vozes

Volúpias dos violões, vozes veladas.

Vagam nos velhos vórtices velozes

Dos ventos, ltivas, vãs, vulcanizadas".

A repetição do som v sugere vozes sussurrantes,

misturadas com os sons do violão.

. Assonância: consiste na repetição ordenada de

sons vocálicos idênticos.

¡lÁvn nrr¡ courNHo SARMENTo

"Sou um mulato nøto no sentido lato

mulato democrático do litorali'

"E bamboleando em ronda

Dançam bambos, tontos bandos de pirilampos".

A repetição dos sons redondos de o e rl sugere o

movimento em círculos dos pirilampos.

. Paronomásia: consiste na aproximação de pala-

vras de sons parecidos, mas de significados dis-

tintos.
"Eu que passo, penso e peço!'

"Tanto tempo tento tantol'

. Onomatopeia: consiste na tentativa de repro-

duzit com palavras, os sons e ruídos emitidos

por animais, objetos ou pela natureza.

"Esperando o trem que já vem, que iá vem,

que já vem,."

tique-taque, toque-toques, sntf...

FIGURAS DE CONSTRUçÃO

. Elipse: consiste na omissäo de um termo facil-

mente identificável pelo contexto.

"Na sala, apenas quatro ou cinco convidados."

(omissão dehavia)

"Cheguei cedo hoje."

(omissão de eu)

, Zetgmæ consiste na elipse de um termo que já

apareceu antes.

Ele prefere cinemø; eu, teatro.

(omissão de prefiro)
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Alguns estudam; outros, não.

(omissão de estudam)

Ele me deu carinho; eu ø ele, desprezo.

(omissão de dei)

. Polissíndeto: consiste na repetição de conecti-

vos ligando termos da oração ou elementos do
período.

"E sob as ondas ritmadøs

e sob as nuyens e os yentos

e sob as pontes e sob o sarcasmo"

Confere ao trecho mais ênfase.

. Assíndeto: trata-se da ausência de conector.

"Chegou, arrumou tudo, saiu,"

Confere ao discurso maior abertura interpreta-
tiva.

. Inversão ou hipérbato: consiste em mudar a

ordem normal dos termos na frase com a fina-
lidade de dar ênfase àquele que é colocado em

posição anterior.

"De tudo fcou um pouco.

Do meu medo. Do teu asco."

A inversão simples, que não compromete o sen-

tido da frase, recebe o nome de anástrofe. A in-
versão complexa, que dificulta o sentido, recebe

o nome de sínquise.

"Otûiram do lpiranga as margens plócidas de um

povo heróico o brado retumbante".

(sínquise)

"Somos do mundo a es¡terança".

(anástrofe)

. Silepse: consiste na concordância não com o

que vem expresso, mas com o que se sebenten-

de, com o que está implícito. A silepse pode ser:

. De gênero

Vossa Excelência está preocupødo.

. De número

Os lusíødas glorificou nossa literatura.

. De pessoa

"O que me pørece inexplicável é que os brasileiros

persistamos em comer essa coisinha verde e mole

que se derrete na boca."

Outros exemplos:

A criançadø chegou bem cedo àfazendø e

gastou muita energia. Às dez horøs, já estavam nø

cama. (silepse de número)

São Paulo continua muito poluída.

(silepse de gênero)

Aquela é ø Ouro Preto dos meus sonhos

(silepse de gênero)

Os cinco viajømos de øutomóvel.

(silepse de pessoø)

. Anacoluto: consiste em deixar um termo solto

na frase. Normalmente, isso ocorre porque se

inicia uma determinada construção sintática e

depois se opta por outra.

Na prosa informativa, ess¿ts inversões violen-

tas constituem vícios de linguagem e devem ser

evitadas.
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A vida, não sei realmente se ela vale alguma coisa.

"Eu, enganaram-me todos os amigos."

"Morrer, todos haveremos de morrei'

. Pleonasmo: consiste numa redundância cuja fi-

nalidade é reforçar a mensagem.

"E rir meu riso e derramar meu pranto."

Vi com estes meus olhos que a terca há de comer.

Vou matá-lo com estas minhas mãos.

A mim, enganaram-me todos.

. Anáfora: consiste na repetição de uma mesma

palavra no início de versos, frases ou parágrafos.

" Amor é um fogo que arde sem se ver

Eferida que dói e não se sente

E um contentamento descontente

E dor que desatina sem doer"

FIGURAS DE PENSAMENTO

. Antítese consiste na aproximação de termos con-

trários, de palawas que se opõem pelo sentido.

"Os jardins têm vida e morte."

"Toda a saudade é presença da ausência."

"Súbito o não tomøforma de sim."

. Ironia: é a figura que apresenta um termo em

sentido oposto ao usual, obtendo-se, com isso,

efeito crítico ou humorístico.

A excelente Dona Inócia erø mestra na arte de

judiar de crianças."

A Transamazônica é uma bela obra de engenha-

rUV¡¡ NITA COUTINHO SARMENTO

ria, que serve para ligør nada a lugør nenhum.

Aquele era mesmo um gênio: conseguiu passar dø

segunda série.

. Eufemismo: consiste em substituir uma expres-

são por outra menos brusca; em síntese, procu-

ra-se suavizar alguma afirmação desagradável.

Ele enriqueceu por meios illcitos.

(em vez de ele roubou)

Falta-Ihe inteligência parø entender filosofia.

O pobre jó entregou a almø a Deus.

. Hipérbole: trata-se de exagerar uma ideia com

finalidade enfática.

Estou morrendo de sede.

(em vez de estou com muitø sede)

Iá lhe disse mais de mil vezes que não vou.

Se cem vidas tivesse, eu as daria pøra salvó-los.

Foi um mar de lama que o escôndalo descobriu.

. Prosopopeia ou personificação: consiste em

atribuir a seres inanimados predicativos que são

próprios de seres animados.

O jardim olhavø øs criønças sem dizer nada.

Afloresta gesticuløva nervosamente diante do

fogo que a devoraval'

A lua banha ø solitória estrada".

. Gradação ou clímax é a apresentação de ideias

em progressão ascendente (clímax) ou descen-

dente (anticlímax).

"[Jm coração chagado de desejos

Latej ando, b atendo, restrugindo."

. Apóstrofe: consiste na interpelação enfática a
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alguém (ou alguma coisa personificada).

"Senhor Deus, onde estás?

Dizei-me vós, Senhor Deus!"

. Paradoxo: consiste em uma oposição no plano
das ideias.

'Amor é fogo que arde sem se ver

Eferida que dói e nõo se sente."

FIGURAS DE PALAVRAS

. Metáfora: consiste em empregar um termo
com significado diferente do habitual, com base

numa relação de similaridade entre o sentido
próprio e o sentido figurado. A metáfora impli-
ca, pois, uma comparação em que o conectivo
comparativo fica, geralmente, subentendido.

"Meu ¡tensamento é um rio subterrâneo."

A Amazônia é o pulmão do mundo.

"Toda donzela tem um pai que é umafera".

"Toda søudade é um capuz transparente".

. Comparação ou símile: consiste em uma com-
paração explícita, evidenciada pelo uso de co-
nector.

'A vida é como uma onda."

'As pessoas são tais qual a vida que levam."

. Alegoria: trata-se da apresentaçáo de um trecho

construído a partir de várias metáforas ou de vá-

rias figuras de linguagem associadas.

"Essa vida é um deserto em que se vive a morte em

busca de sortel'

"Uma mulher é uma joia sem destino, um cømi-

nho torto, uma profusão de sentidos e medos."

. Metonlmia: consiste numa transposição de sig-

nificado, ou seja, uma palavra que usualmente
significa uma coisa passa a ser usada com outro
significado. A metonlmia explora sempre algu-
ma relação lógica entre os termos. Essa substi-
tuiçäo pode ser dada da seguinte maneira:

. O autor pela obra:

Todos gostam deler lorge Amado.

Monet estó sendo exibido no Brasil.

. O efeito pela causa e vice-versa:

Viver do trabalho.

Ela é afelicidade dos pais.

Os aviões semearam a morte.

. O continente pelo conteúdo e vice-versa:

Bebi dois copos de leite.

Como a cerveja estava geløda, bebi duas garrafas,

. A marca pelo produto:

Faz a barba com Gilete.

Ela está usøndo um Dior.

. A parte pelo todo ou vice-versa:

Com cinco bocas para sustentar, tenho

que fazer dois turnos de trabalho.

"Senhoras, partem tão tristes

meus olhos por vós meubem."

Ela estava vestida de vison.

Os sem-teto se rebelaram.
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. O gênero pela espécie e vice-versa:

Os mortais de tudo são capazes.

(mortais = homens)

Estamos na estação das rosas. (rosas = primdvera)

. O lugar pelo produto:

Como aperitivo, um porto vaibem.

Depois fuma-se um havana.

. O símbolo pelo significado:

A redondafoi colocada no meio do gramado.

. Catacrese: ocorre quando, por falta de um

termo específico para designar um conceito,

toma-se outro por empréstimo. Entretanto, de-

vido ao uso contínuo, não mais se percebe que

ele está sendo empregado em sentido figurado.

O pé da mesa estava quebrado.

Ele vaificar de quarentenø.

(apenas por alguns dias)

Todos embarcaram no avião.

. Perífrase: consiste em substituir um nome por

uma expressão que o identifique com facilidade.

...os quatro rapazes de Liverpool
(em vez de os Beatles) (antonomásia*)

Astro rei (Sol)

Satélite natural da Terra (Lua)
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. Antonomásia é o nome dado a perlfrases que se

referem a pessoas.

. Sinestesia: trata-se de mesclar, numa expressão,

sensações percebidas por diferentes órgäos do

sentido.

"Ouvi sua tosse gorda." (auditiva/visual)

"Só a leve esperança em toda a vida.. j'
(materiøl/imaterial)

"Nossos olh o s tro caram d es ej o s". (v i s ão / emo ç ão )

A Gramática é um conjunto de regras que es-

tabelecem um determinado uso da língua, deno-

minado norma culta ou língua padrão. Acontece

que as normas estabelecidas pela gramática nor-
mativa nem sempre são obedecidas pelo falante.

Quando o falante se desvia do padräo para alcan-

çar uma maior expressividade, ocorrem as figuras

de linguagem. Quando o desvio se dá pelo não-

-conhecimento da norma culta, temos os chama-

dos vícios de linguagem.

. Barbarismo: consiste em grafar ou pronunciar

uma palavra em desacordo com a norma culta.

pesquiza (em vez de pesquisa)

prototipo (em vez de protótipo)

. Solecismo: consiste em desviar-se da norma

culta na construção sintática.

Fazem dois meses que ele não øparece.

(em vez de faz ; desvio na sintaxe de

concordância)
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. Ambiguidade ou anfibologia: trata-se de cons-

truir a frase de um modo tal que ela apresente

mais de um sentido.

O guarda deteve o suspeito em suø casa.

(na casø de quem: do guarda ou do suspeito?)

. Cacófato: consiste no mau som produzido pela
junção de palavras.

Paguei cinco mil reais por cada.

. Pleonasmo: consiste na repetição desnecessária
de uma ideia.

A brisa matinal da manhã deixøva-o satisfeito.

Há dez anos atrós, tudo era lindo.

. Neologismoz é a criaçâo desnecessária de pala-
vras novas.

Segundo Mário Prata, se adolescente é aquele que

está entre a infância e a idade adulta, envelhes-

cente é aquele que está entre a idade adulta e a

velhice.

Erø horrível a solidøo.

. Arcaísmo: consiste na utilização de palavras
que já caíram em desuso.

Vossa Mercê me permite falør? (em vez de você)

Deu à moçø um vidro de cheiro.

. Eco: trata-se da repetição de palavras termina-
das pelo mesmo som.

O menino repetente mente alegremente.

Para acabar com ø corrupção,
basta a união da populaçao.

Para se entender com clareza as funções da lin-
guagem, é bom primeiramente conhecermos as

etapas da comunicaçäo.

Ao contrário do que muitos pensam, a comu-
nicação não acontece somente quando falamos,

estabelecemos um diálogo ou redigimos um tex-

to, ela se faz presente em todos (ou quase todos)

os momentos.

No ato de comunicaçäo, é possível perceber a

existência de alguns elementos, são eles:

. emissor (locutor ou signatário): é aquele que

envia a mensagem (pode ser uma única pessoa

ou um grupo de pessoas).

. receptor: (alocutário ou destinatário) é aquele

a quem a mensagem é endereçada (um indiví-
duo ou um grupo).

r carâl de comunicação: é o meio pelo qual a
mensagem é transmitida.

. código: é o conjunto de signos e de regras de

combinaçáo desses signos utilizado para elabo-

rar a mensagem: o emissor codifica aquilo que o

receptor irá decodificar. O código pode ser ver-

bal (língua) ou não-verbal.

. ruído: qualquer tipo de interferência na comu-

nicação.

Ao longo do discurso, emissor e receptor po-

dem oscilar seus papéis.

@ww@
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. contexto: é o objeto ou a situação a que a men-

sagem se refere.

Partindo desses elementos, existem seis fun-

ções de linguagem, que são:

I Função referencial ou informativa: o referente

é o objeto ou situaçäo de que a mensagem tra-

ta. A função referencial privilegia justamente

o referente da mensagem, buscando transmitir

informações objetivas sobre ele. Essa função

predomina nos textos de caráter científico e é

privilegiada nos textos jornalísticos. Note, no

texto abaixo, a predominância do caráter in-

formativo.

Uma das crenças mais estranhas do ativis-

mo ecológico é a de que a existência dahumani'
dade representa uma vil distorção da natureza.

Na década de 80, o ecologista americano David

Foreman, fundador da organizøçao radical Pri-

meiro aTerra, declarava que ahumanidade era

"um câncer sobre o planeta", Foremam øchava

que uma nova era glacial seria até bem-vinda,

na medida em que mataria bilhoes de pessoøs

e faria com que a populøçao humana retornas-

se aos níveis da era pleistocênica. É claro que

a multiplicação humana se tornou delirante e

ameaçadora, Mas só uma mente alørmista e

ingênua imaginaria que ø explosão populacio-

nal vá prosseguir no mesmo ritmo até que não

haja mais ar, óguø e comida para todos. O mais

provável é que ølgum dia a idade da devastação

apareça noslivros dehistória como uma curiosi-

dade equiparóvel à ldøde do Bronze, um evento

perdido na História do planeta.

Atu alm ent e, ninguém con s egu e im agin ar

ø economia rodando sem o grande viløo polui-
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dor, o petróleo. Mas um século atrós, quøndo

a principal fonte de energia øindø era ø ma-

deira e o carvão, não se pensava num mundo

tocado a reservas petrolíferas. No mundo de

hoje, já começa a fazer sentido a especulação

em torno de fontes limpas de energia, como a

solar ou a dos ventos. Por mais estranho que

possa parecer, as ølterações provocadas pelo

homem na naturezø são apenas uma parte da

equação. A natureza, acredita-se, precisø da

mudança para subsistir. Estima-se que 99o/o

de todas as esPécies de vida surgidøs na Terra

øté hoje estão extintas - não pela mao do ho-

mem, acrescente-se, Mesmo quando essa mão

humøna provocø desastres, a ação natural

pode consertá-los de forma surpreendente.

Tome-se um caso bem conhecido, o do der-

ramamento de óleo no Canøl de PrinceWilliøm,

no Alasca, pelo petroleiro Exxon Valdez, em

1989. Considerado um dos maiores desastres

ecológicos do século, o derramamento cobriu

uma região de nøtureza ainda intocadø com 11

milhões de galoes de óleo uu. Um dano irrecu-

peróvel para sempre, segundo diziam na época

os ecologistas. Pesquisas recentes mostrøm o

contrório. A natureza se recuperou por comple-

to na óreø. No ano seguinte ao acidente, o Ca-

nal de Prince William teve a melhor temporøda

de pesca de todos os tempos. Além disso, ficou
provado que os maiores estragos forøm causa-

dos pelø operação de limpeza promovida pela

Exxon, companhiø dona do navio. Eles foram
bem piores do que os gerødos pela própria trø-

gédia. Nessa operação, de 2 bilhões de dólares, a

Exxon lavou parte da região com jatos de ógua

fervente pørø dissolver o óleo derramado. O ca-
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lor esterilizou vastøs porções de prøias, matando

os microrganismos que alimentavam a cadeia

biológicø da região, Nas praias em que não hou-

ve afaxinø da Exxon, a natureza mostra-se hoje

tão exuberante quando antes do acidente. Mui-
tos cientistas acham que, em vez de promover a

limpeza - destinadø a retocar sua imagem -, a
Exxon teria gasto melhor os 2 bilhões de dólares

comprando florestas parø criar parques em ou-

tras regiões.

Qual é o maior problemø ecológico do pla-
neta neste final de século? Nos países pobres,

1,3 bilhão de pessoas vivem em zonas de ar
"¡terigosamente inseguro" segundo os padrões

adotados mundialmente pelos serviços de con-
trole da qualidade do ar. Outro bilhao de pes-

soas não tem ógua tratøda. Conclusão: o que
está matando as pessoas não é a destruição da
camadø de ozônio, nem o aquecimento global,
nem o consumo de alimentos com agrotóxi-
cos, mas a dianeiø e a fumaçø envenenada

dos países pobres. Eric Chivian, professor da
Harvard Medical School é um dos autores do
estudo "Critical condition: human health ønd
the environment" , diz que a degradação das
condições de vida no Terceiro Mundo é de lon-
ge maior que todos os problemas ecológicos do
Primeiro Mundo combinados. "Eu tenho tido
uma grande dificuldade em chamør a atenção

das organizações ambientalistas parø a saúde
humana nos países pobres", afirma Chivian.
"Eløs querem conyersar sobre florestas e diver-
sidade das espécies no mundo em desenvolvi-

mento, mas têm pouquíssimo interesse na saú-
de humana nessa parte do mundo."

(Adaptado de: Løurentino Gomes, VEIA,
São Paulo, ano 28, n."22,31-05-gS.)

2 Função emotiva (ou expressiva): por meio des-

sa função, o emissor imprime no texto as mar-
cas de sua atitude pessoal: emoções, avaliaçöes,

opiniões. O leitor sente no texto a presença do
emissor. No texto abaixo, o autor usa a primei-
ra pessoa para se inserir no discurso e mostrar
suas avaliaçöes.

Não foi há tanto tempo assim. Cheguei à

praia com minhas filhas e encontrei um aglome-

rado de cidadãos Eles montavam guarda num
pequeno trecho da areia, caras ølarmadas, pior:
pungidas. Não fui eu quem viu o grupo: foi o

grupo que me viu e dois de seus membros vieram
em minha direção, delicadamente me afastaram

das meninas e comunicøram: - "Tire depressa

suøsfilhas daqui!". As pølavrasforam duras mas

o tom era ameno, cúmplice. Quis saber por quê.

Em voz baixø, conspiratória, um dos cidødãos

me comunicou que ali na arrebentação, boiøndo

como uma anêmonø, ølga desprendida das pro-

fundezas oceânicas, havia uma camisinha - que

na época atendia pelo poético nome de'bømisa

deVênus".

O grupo de cidadaos - num tempo em que

direitos e deveres da cidadania ainda esperavam

pela epifania de Betinho - ali estava desde cedo,

alertando pais incautos, como se a camisinha

fosse uma pastilha de material nuclear, uma
cópsulø de césio com pérfidas e letais emana-

ções.

Não me lembro da reação que tive, é pos-

sível que tenha levado as meninøs para outro
canto, mas tenho certeza de que nem alarmado

fiquei. Hoje, a camisinha aparece na televisão,

é banal e inocente como um pør de patins, um
aparelho de barba.

Domingo último, levøndo minhas setters
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à unicø praia em que são permitidos animais

domésticos, encontrei um grupo de cidadõos em

volta de uma coisa. Não, não era aquele mons-

tro marinho que Fellini colocou no final de um

de seus filmes. Tampouco era uma camisinha -
que as praias estão cheias delas, mais numero'

sas que øs conchas e os tatuís de antigamente. O

motivo daquela expressao de cidadania erauma

seringa que as óguøs despejarøm na areia. Obie-

to na certa infectado, trazendo na ponta de suø

agulha o vírus da Aids que algum viciado ali

deixara, para contaminar inocentes e culpados.

Daqui a dois, cinco anos, espero que a Aids não

mais preocupe ø humanidade. Mas os cidadãos

continuarão alarmados, descobrindo novas mi-

sérias na efemera eternidade das espumas,

(Carlos Heitor Cony.

Folhø de Sõo Pøulo, P 1-2,09.01'1994)

3 Função conativa (ou apelativa): essa função

procura organizar o texto de forma a que se

imponha sobre o receptor da mensagem, per-

suadindo-o, seduzindo-o. Nas mensagens em

que predomina essa função, busca-se envolver

o leitor com o conteúdo transmitido,levando-

-o a adotar este ou aquele comportamento. É

típica dos textos publicitários,livros de autoa-

juda ou textos panfletários.

4 Função fática: a palavra fático significa "ru-

ído, rumor'l Foi utilizada inicialmente para

designar certas formas que se usam para cha-

mar a atenção (ruídos como psiu, ahn, ei). Essa

funçåo ocorre quando a mensagem se orienta

sobre o canal de comunicação ou contato, bus-

cando verificar e fortalecer sua eficiência.

A manchete, as diferenças no corpo de
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Ietra, os resumos antes de um texto podem ter

finalidade fërtica, ou seja, objetivam estabele-

cer a comunicação.

5 Função metalinguística: quando a linguagem

se volta sobre si mesma, transformando-se em

seu próprio referente, ocorre a função meta-

linguística. No texto abaixo, o autor faz con-

siderações sobre a Língua Portuguesa usando

o próprio Português, o que caracteriza a ocor-

rência de metalinguagem.

Iá não basta ficarem mexendo toda hora

no valor e no nome do dinheiro? Nos juros, no

crédito, nas ølíquotas de importação, no câm-

bio, na Ufir e nas regrøs do imposto de rendø?

Ió nao bøsta mudarem as formas dø Lua, as

marés, a direção dos ventos e o mapa da Eu-

ropa? E as regras døs campønhas eleitorais, o

ministério, o comprimento das saias, a largu-

ra das gravatas? Nã.o basta os deputados mu-

darem de partido, homens virarem mulher,

mulheres virarem homem e os economistas

virarem lobisomem, quando saem do Banco

Central e ingressam nø banca privada?

Ió não basta os prefeitos, como imperado-

res romano$ tentarem mudar o nome de ave'

nidas cruciais, como a Vieira Souto, no Rio de

Janeiro, ou se lançarem à aventura maluca de

destruir largos pedaços dø cidøde para rasgar

avenidas, como em Søo Paulo? Iá não basta mu-

darem toda hora as teorias sobre o que engorda

e o que emagrece? Nõo bøsta mudarem a ca7ital

federal, o número de estødos, o número de mu-

nicípios e até o nome do país, que jó foi Estados

Unidos do Brasil e depois virou República Fede-

rativa do Brasil?
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Não, não basta. Ló vêm eles de novo, que-

rendo mudar as regras de escrever o idiomø.
"Minha pátria é a língua portuguesa", escreyeu

Fernando Pessoa pela penø de um de seus he-

terônimos, Bernardo Soares, autor do Livro do

Desassossego. "Desassossegados estømos. eue-
rem mex,er na pótria. Quando mexem no modo

de escrever o idioma, põem a mão num espaço

íntimo e søgrado como a terra de onde se vem, o

clima a que se acostumou, o pao que se come."

Aprovou-se recentemente no Senado mais
uma reþrma ortográfica da Língua Portugue-

sa. E a terceira nos últimos 52 ønos, depoß das

de 1943 e 1971 - muita reþrmø, para pouco

tempo. Umapessoahoje com 60 anos aprendeu
a escrever "idéa", depois, em 1943, mudou para
"idéia",ficoufeliz em 1971 porque "idéia" pas-
sou incólume, mas agora vai escreyer "ideia",

sem acento,

Reþrmas ortogróficas são quase sempre

um exercício vão, por dois motivos, Primeiro,
porque tentam banhar de lógicø o que, por na-
turezø, possui extensas zonas infensas à lógica,

como é o caso de um idioma. Escreve-se "Egito",

e não "Egiqtto", mas bgípcio", e nõo "egício", e

daí? Escreve-se "muito", mas em geral se falø
"mrtinto". Segundo, porque, quando as refor-
mas se regem pela obsessão de fazer coincidir ø

fala com a escrita, como é o caso das reformas
da Língua Portuguesa, estão corcendo atrás do

inalcançóvel. A pronúncia muda no tempo e no
espaço. A flor que jó foi "azálea" estó virando
"øzaléa" e não se pode dizer que esteja errado
o que todo o povo vem consagrando. "poder"

se pronuncia "¡toder" no Sul do Brasil e "pu-

der" no Brasil do Nordeste. Querer que a gra-

fia coincida sempre com a pronúncia é como

correr øtrós do arco-íris, e a comparação não
é fortuita, pois uma língua é uma coisa bela,

mutóvel e misteriosa como um arco-íris.

Acresce que a atual reþrma, além de vã,

é frívola. Sua justificativa é unificar as grafias
do Português do Brasil e de Portugal. Ora, no
meio do caminho percebeu-se que seria uma

violência føzer um português escrever "fato"

quando fala "facto", ou "recepção" quando

fala "receção", da mesma forma como seria
cruel fazer um brasileiro escrever 'facto" ott
"receção" (que ele só conhece, e bem, com dois

ss, no sentido de inferno astral da economia).

Deixou-se, então, que cada um continuasse

a escrever como estó øcostumado, no que se

fez bem, ma$ se a reþrmø era pøra unificar
e não unifica, para que então fazê-la? Unifica
um pouco, responderão os deþnsores da re-

forma. Mas, se é só um pouco, o que adianta?
Aliós, para que unificar? O último argumento

dos propugnadores da reformø é que, afinal,
ela é pequena - mexe com a grafia de 600,

entre as cerca de 110.000 palavras da Línguø

Portuguesa, ou apenas 0,54%o do total. Se é

tão pequena, volta a pergunta: pøra que fazê-
-la?

Fala-se que a reþrma simplifica o idioma e,

assim, tornø mais fácil seu ensino. Engano. A
representação escrita da língua é um bem que

percorre as gerações, passando de uma à outra,
e seró tão mais bem transmitida quanto mais

estávelfor, ou, pelo menos, quanto menos inter-

ferências ørbitrórias sofrer. Não se mexa assim

na línguø. O preço disso é banalizó-la como jó
fizeram com a moeda, no Brasil.
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6 Função poética: quando a mensagem é ela-

borada de forma inovadora e imprevista, uti-

lizando combinações sonoras ou rítmicas,

jogos de imagem ou de ideias, temos a ma-

nifestação da função poética da linguagem.

Essa função é capaz de despertar no leitor
prazer estético e surpresa. É explorada na po-

esia, em textos publicitários ou em textos em

prosa que combinam intencionalmente e de

forma criativa as palavras. No texto a seguir,

Guimarães Rosa reconstrói a linguagem ao

descrever Minas Gerais.

Mínas Gerøis

Minas é montønha, montanhas, o espaço

erguido, a constante emergência, ø verticalida-
de esconsa, o esþrço estático; a suspensa região

- que se escala. Atrás de muralhas, através de

desfiladeiros, - passa um, passa dois, passa qua-

tro, passa três... - por caminhos retorcidos, ela

começa, como um desøfio de serenidade. Aguar-
dø-nos ømparada, dada em neblinas, coroadø

de frimas, espada de epítetos: Alterosøs, Estado

montanhês, Estado mediterrâneo, Centro, Chø-

ve da Abóbada, Suíça brøsileira, Corøção do

Brasil, Cøpitania do Ouro, ø Heróica Província,

Formosa Província. O quanto que envaidece e

intranquiliza, entidade tão vasta, feita de cele-

bridade e lucidez, de cordilheirø e História. De

que jeito dizê-la? MINAS: patriøzinha. Minas -
a gente olha, se lembra, sente, pensa. Minas - a

gente não sabe.

Sei um pouco, seufacies, a naturezafísica

- muros montes e ultramontes, vales escorrega-

dos, os andantes belos rios, as linhas de cume-

eiras, a øeroplanície ou cimos profundamente

altos, azuis que já estão nos sonhos - a teoria

dessa passagem. (...)

Pois Minas Gerais é muitas. São, pelo me-
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nos, vórias Minas.

A que via geral se divulga e møis se refere, é

a Minas øntiga, colonial, das comarcas minera-

doras. (...)

Essø - tradicional, pessimista ainda tal-

vez, às vezes cøsmLrrrø, ascética, reconcentra-

da, professa em sedições - a Minas geratriz, ø

do ouro, que evoca e informa, e que lhe tinge

o nome; primeira a povoar-se e a ter nacional
e universøl presença, surgida dos arraiais de

acampar dos bandeirantes e dos anuados de

fixação do reinol, em capitania e província
que, de golpe, no Setecentos, se proveu de gente

vindø em multidao de todøs øs regiões vivas do

país, mas que, por conta do ouro e dos diaman-
tes, por prolongado temPo se ligou diretamente

à Metrópole de além-mar, como que atrøvés de

especial tubulatura, fluindo apartada do Brasil
restante. Aí pløsmado dos paulistøs pioneiros,

de lusos aferrados, de baianos trazedores de

bois, de numerosíssimos judeus manipuladores

de ouro, de africanos das estirpes mais finas,
negros reais, aproveitados nø rica indústria,
se fez a criatura que é o mineiro inveterado, o

mineiro mineirão, mineiro da gema, com seus

males e bens.

Se são tantøs Minas, porém, e contudo

uma, será o que a determina, então, apenas

uma atmosfera, sendo o mineiro o homem em

estado minasgerais? (...)

Sendo assim, o mineiro hó. Essa røçø ou

variedade, que, faz jó bem tempo, acharøm que

existia. (...)

Aí está Minas: a mineiridøde.

De Minas, tudo é possível. Viram como é

de lá que mais se noticiam as ciosas sensacio-

nais ou esdrúxulas, osfenômenos? O diabo øpa-

rece, regularmente, homens e mulheres mudam

automaticamente de sexo, ocorrem terremotos,

trombas-d|ógua, enchentes monstras, corridas-
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-de-terreno, enormes ravinamentos que desa-

bam serrøs, aparições meteóricas, tudo o que

aberra e espanta. (...)

Só que o mineiro não se move de graça. Ele

permanece e conserya. Ele espiø, escutø, indaga,
protelø ou palia, se sopita, tolera, remøncheiø,

perrengueia, sorri, escapole, se retarda, føz vés-

Pera, temperø, cøla a boca, matuta, destorce,

engambela, pøuteia, se preparø. Mas, sendo a

vez, sendo ø horø, Minøs entende, atende, toma
tento, øvança, peleja e faz.

Sempre assimfoi. Ares e modos. Assim sejø.

Só, e no mais: sem ti, jamøis nunca! - Mi-
nas, Minas Gerais. (...) Minas assombradø, sa-

lubre e salutar, øssombrada, municipal, mini-
cipalíssima, paroquial, marília e heliodora, de

pedra-sabão, de hemøtita compacta, da sabedo-

ria, de Borba Gato, Minøs loaopinheira, Minas
plural, dos horizontes, de terra antiga, døs lapas

e cavernaq da Grutø de Maquiné, (...) espiri-
tual, arrieira, boiadeira, urucuiana, cordisbur-
guesa, paraopebana, Jluminense-døs-velhas,
b arb ø ce nen s e, le o p oldin en s e, al ém - p ar aib an a,

itaguarense, curyeløna, belorizontina, do ar, do
lar, da saudade, doceira, do queijo, do tutu, do

milho e do porco, do øngu, do frango com quia-
bo, Minas magra, capioa, enxuta, groteirø, ga-
rimpeirø, sussurrøda, sibilada, Minas plenária,
imo e ômago, chapadeira, veredeira, zebuzei-
rø, burreira, bovina, vacum, forjadora, nativø,

simplíssima, sabida, sem desordem, sem inveja,

sem realce, tempestiva, legølista, legø\, gover-

ni st ø, r ev olto s a, v aqu eir a, ger øli st a, ge n er ali st a,

de não navios, de não ver navios, longe do mar,
Minas sem mar, Minas em mim: Minas comigo.

Minøs.

(ROSA, J. Guimarães.,\ve Palavra.In: Seleta de

Ioão Guimarães Rosa. Livrariø losé Olympio
Editora: Rio de løneiro, 1973)

Essas funções não são exploradas isoladamen-

te. De modo geral, ocorre a sobreposição de vá-

rias delas. Há, no entanto, aquela que se sobressai,

assim pode-se identificar a finalidade princþal

do texto a partir de sua funçäo predominante ou

essencial.

DISCURSO DIRETO

É denominado de discurso direto aquele em
que não há narrador.

Suas marcas típicas são:
. vem introduzido por verbo que anuncia a

fala do personagem (murmurou, disse). Es-

ses verbos são chamados de verbos de dizer
(dizer, responder, retrucar, afirmar, falar).

o normalmente, antes da fala do personagem,

há dois pontos ou travessão.
. os pronomes, o tempo verbal e palavras que

dependem de situação são usados literal-
mente, determinados pelo contexto.

DISCURSO INDIRETO
É denominado de discurso indireto aquele em

que o narrador enuncia afala.
Suas marcas são:
. discurso indireto também é introduzido por

verbo de dizer.
. vem separado da fala do narrador por uma

partícula introdutória, normalmente as con-
junções queovse.

. os Pronomes, o tempo verbal e elementos
que dependem de situação são determinados
pelo contexto do narrador: o verbo ocorre
sempre em 3u pessoa.

W
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VE'AMOS UM CONFRONTO DOS
DISCURSOS DIRETO E INDIRETO

Discurso direto
D. Ana disse: - Døqui a duas horas

tudo estará concluído.

Discurso indireto
D. Ana disse que dali a duas horas tudo

estaria concluído.

Na conversão do discurso direto para o indireto,
as frases interrogativas, exclamativas e imperati-

' vas passam todas para a forma declarativa.

D¡SCURSO INDIRETO LIVRE

Nesse tipo de discurso, não se conseguem ob-

servar os limites entre a fala do narrador e a do

personagem. Nota-se que o discurso indireto livre
é um discurso que exclui os verbos de dizer e a
partícula introdutória.

Pedro me ama. Sabiø disso.

No exemplo, não se consegue saber se o sujei-

to de "sabia" é Pedro ou o narrador-personagem.

Essa ambiguidade discursiva caracteriza o discur-

so indireto livre.

EFEITOS DE SENTIDO

Quanto à citação do discurso alheio, cada cita-

ção assume um papel distinto no interior do texto.

. Ao escolher o discurso direto, cria-se um
efeito de verdade, dando a impressão de pre-

servar a integridade do discurso.
. lâ a opção pelo discurso indireto cria dife-

rentes efeitos de sentido:

- O primeiro, que elimina elementos emocio-

nais ou afetivos, gera um efeito de sentido de
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objetividade analítica, depreendendo apenas

o que o personagem diz e não como diz.

- O segundo tipo serve para analisar as pala-

vras e o modo de dizer dos outros e não so-

mente o conteúdo de sua comunicação.
. E o discurso indireto livre mescla a fala do

narrador e do personagem. Do ponto de vis-

ta gramatical, o discurso é do narrador; do

ponto de vista do significado, o discurso é do

personagem.

- O efeito de sentido do discurso indireto livre
está entre a subjetividade e a objetividade.

,ir¡a:ìt i:; i'ìr;j,i,l i ..:.!'aì r ì

Não confunda discurso indireto liwe com

discurso direto e indireto. Este combina apenas o

discurso direto e o indireto em um mesmo texto.

Aquele não diferencia os limites entre narrador e

personagem.

;'l

:

ì

i

l

O texto 't uma unidade da língua em uso" e a

textualidade é definida como propriedade que de-

riva do fato de que o texto funciona como unidade

em relação a seu contexto e que envolve, além das

relaçöes semânticas de coesão, internas ao texto,

a consistência do registro, constitutiva da coerên-

cia do texto quanto ao contexto. Essa visão dá à

coesão um caráter fundamental na construção da

textualidade. Assim, um texto sem coesão seria

um não-texto. A textualidade está ligada a diver-

sos fatores fundamentais como coesão, coerênciø,

intencionalidade, aceitøbilidøde, infor mativ idø-

de, situacionalidøde e intertextuølidade.
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coEsÃo
A coesäo é entendida como os mecanismos

utilizados ao longo do texto para sinalizar relações

entre os elementos da superfície textual. Entender

a coesão como mecanismos sinalizadores de re-

lações potencializa a interaçäo como um fator de

textualidade, já que a coesão em si não é decisiva.

COERÊNCIA

A coerência é definida como concernente aos

modos como os componentes do "mundo textu-

al' - os conceitos e as relações que subjazem à

superfície textual - são mutuamente acessíveis e

relevantes. A coerência não é um mero traço dos

textos, mas sim o resultado de processos cogniti-

vos entre os usuários do texto, ou seja, ela é cons-

truída por operações de inferência; um texto näo

tem sentido em si mesmo, mas faz sentido pela

interação entre os conhecimentos que apresenta e

o conhecimento de mundo dos usuários.

PAPEL DO LEITOR

Os outros princípios de textualidade são no-

ções centradas nos receptores do texto, ou seja,

nos leitores, e têm a ver com a atividade de co-

municação em geral, por parte tanto do produtor
quanto do recebedor.

A intencionalidade e a aceitabilidade säo de-

finidas como concernentes às atitudes, aos objeti-
vos e às expectativas do produtor e do recebedor,

respectivamente.

A informatividade também não deve ser

entendida como uma característica do texto em

si, mas é avaliada em função das expectativas

e conhecimentos dos usuários. Assim, um grau
mediano de informatividade seria o mais con-
fortável para o leitor, pois permitiria a ele se

apoiar no conhecido para processar o novo. Vê-

-se, pois, que a informatividade não é pensada

como característica absoluta nem inerente ao

texto em si, mas como um fator a ser conside-
rado em função dos usuários e da situação em

que o texto ocorre.
A situacionalidade aparece, então, como um

princípio importante para a constituição da tex-

tualidade, já que a coesão, a coerência, a informa-
tividade e as atitudes/disposiçöes do produtor e

recebedor (intencionalidade e aceitabilidade) são

funções do modo como os usuários interpretam as

relações entre o texto e sua situação de ocorrência:

o sentido e o uso do texto são decididos pela situ-

ação comunicativa. Essas ações discursivas não se

prendem só às evidências perceptíveis, mas sobre-

tudo às perspectivas, crenças, planos e metas dos

usuários. A aceitabilidade de um texto dependeria

menos de sua correção em termos de correspon-

dência ao mundo real e mais da credibilidade e re-

levância que lhe são atribuídas numa determinada

situação.

A intertextualidade é entendida como concer-

nente aos fatores que fazem a produção e a recep-

ção de um texto depender do conhecimento de

outros textos. Desse modo, a construção e a ava-

liação da textualidade de um determinado texto

se fazem mediante as relações que se estabelecem

entre esse texto e outros do mesmo tipo. Os mo-
dos de manifestação e processamento da coesão,

da coerência, da intencionalidade, da informati-
vidade, por exemplo, costumam diferir conforme
o tipo de texto: normalmente, não se espera que

o modo de manifestaçäo desses princípios seja

idêntico em uma poesia e em um texto científico.

Assim, o texto deve ser compreendido como

um sistema - isto é, um conjunto de elementos

funcionando juntos. Enquanto a língua seria um
sistema virtual de opçöes disponíveis, o texto se-
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ria um sistema atual, efetivo, no qual as opçöes

feitas a partir do repertório oferecido pela língua

foram utilizadas numa estrutura particular.

A textualidade consiste, portanto, num

conjunto de procedimentos ou critérios que

transformam uma sequência de palavras ou de

orações num texto. A sequência linguística é

considerada texto quando pode ser entendida

pelo receptor como uma unidade que traz uma

mensagem completa dentro de um determinado

contexto, sem o qual näo há texto. É a coerência

que proporciona a eficiência dos mecanismos da

textualidade.

ALGUNS FATORES DE TEXTUALIDADE

A coesão é o processo de ligaçäo entre elemen-

tos da textura ou tessitura textual: orações entre si

formando períodos; períodos entre si formando

parágrafos; parágrafos entre si formando capítu-

los; capítulos entre si formando um imenso texto,

como um romance, por exemplo. A coesäo pode

ser considerada um mecanismo da coerência,

porque pode ser gramatical, lexical ou semântico.

Coesão referencial por substituição

A coesão referencial por substituição tem ele-

mento coesivo (ou referido) que remete a um ter-

mo ou ideia anteriores denominada referente, de

forma que o texto deve prosseguir coerente. O re-

ferido é quase sempre pronome ou advérbio: " Eu

amo Ana. Isso me obriga avoltar". Isso é o referido

que remete a expressão anterior. "Moro na capital

e você no interior. Lá a vida é agitada, aqui é cal-

ma'i Lá remete à capital e aqui remete a interior.

Ainda se pode ter um referido zero, ou ellptico:

"fonas e Ananias são inimigos. Vivem discutindo'.

O referido zero (eles) ficou elíptico, isto é, oculto.
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Coesão referencial por reiteração (lexical)

Ocorre com sinônimo, hiperônimo, nome ge-

nérico ou expressão nominal: "Tive medo. O pavor

foi tanto que fiquei mudo'. Pavor (referido) remete

a medo (referente). Nesse caso, usoll-se a coesäo re-

ferencial sinonímia. Agora vejamos um caso de hi-

perônimo: " Chamei o médico da cidade mais pró-

xima. O doutorfoimuito simpático emnos atender.

Também pode haver coesão por termo genérico:

"Vimos uma alma do outro mundo. A coisa pare-

cia flutuar'l

Coesäo sequencial

A coesão sequencial é mais complexa. Ela é fei-

ta no encadeamento das ideias. Adiantamos que a

coesão sequencial pode ocorrer quando a ligação

entre os segmentos acrescenta, por exemplo, uma

ideia nova, sem recorrência alguma: "Você virá

quando eu quiser". O elemento coesivo quando

deu prosseguimento ao texto, acrescentando-lhe

a ideia de tempo. Assim, a coesäo sequencial ex-

plora conectores.

Conhecimento linguístico

A Linguística de Texto é uma ciência que es-

tuda o texto, a textualidade e a coerência numa

visão diferente da gramaticalidade que até hát

pouco tempo regia a produçäo textual. Os ele-

mentos gramaticais são vistos como instrumentos

dos critérios da textualidade, no campo semânti-

co, sem necessariamente se ter que nomeá-los ou

enquadrá-los em regras gramaticais.

Conhecimento de mundo
Um texto transmite informações ou conheci-

mentos que permeiam o mundo do produtor (fa-
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lante ou leitor) que deve pertencer igualmente ao

mundo do receptor (ouvinte ou leitor) para que

haja decodificação, incluindo interpretaçäo em
níveié mais profundos.

Conhecimento compartilhado
É justamente esse intercâmbio de conhecimen-

tos que deverá interagir no ato da leitura, quando
produtor e receptor dominam a mesma área de

conhecimento.

Inferências

O leitor tenta decodificar ideias que lhe pare-
cem profundas ou inatingíveis utilizando seus co-
nhecimentos de mundo e cognitivos: uns menos,

outros mais, de acordo com seus níveis de conhe-
cimento. As inferências dependem de aspectos

linguísticos e extra-linguísticos.

Situacionalidade
Compreende as condições que contribuirão

para o entendimento do texto como a quem é

dirigido, que nível de linguagem será usado, que

grau de conhecimento o receptor tem para poder
interagir etc.

Intencionalidade e aceitabilidade
O que se pretende escrever, o que se quer co-

municar, adaptá-lo ao entendimento do ouvinte
ou leitot se a terminologia adotada pertence ao

seu vocabulário, à sua profissão, à sua visäo de

mundo são condições de aceitabilidade e inten-
cionabilidade. Essa preocupação do produtor do
texto com o poder de decodificação do receptor
define muito bem os dois critérios.

Informatividade
Diz respeito às informações implícitas que es-

tão nas entrelinhas do texto, de forma que o pró-

prio autor as desconhece e, às vezes, escreve sem
percebê-las. A informatividade está relacionada
aos conhecimentos prévios do produtor e do re-
ceptor do texto. Nesse sentido, ela é construída a

partir da disposição entre os agentes comunica-
tivos em compartilhar informaçöes por meio da
produçäo e recepção de um texto.

TIPOLOGIAS TEXTUAIS E FOCALIZAçÃO

Para se avaliar um texto, devem-se levar em
consideração os elementos de sua produçäo.

Características essenciais à análise de um texto:

. finalidades discursivas: manifestar forma de

pensar a respeito de determinada matéria lida,
divulgar determinados serviços buscando se-

duzir possíveis clientes, convencer a respeito
de determinadas interpretações de dados, obter
notícias sobre determinado assunto, informar
sobre determinado assunto, estabelecer normas
de comportamento, influenciar em outros posi-
cionamentos...

. interlocutores diversos: leitores de um de-
terminado veículo da mídia impressa (jornal,
revista), transeuntes de determinados locais
(vias de circulação, rodoviária etc.), colegas de

trabalho, leitores de determinada revista aca-

dêmico-científica ou de determinado tipo de

livro, um parente próximo ou um amigo, um
possível contratante...

.lugares de circulação determinados: mídia
impressa, academia, família ou círculo de ami-
zades, determinada empresa (esfera profissio-
nal), vias públicas de grande circulação de veí-
culos e pessoas...
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. gêneros discursivos específlcos: carta de leitores,

anúncio, folheto de propaganda, outdoor, artigo

acadêmico-científico, carta pessoal, editorial, crô-

nica, conto, ensaio, tirinha, xilogravura...

Os elementos de produção determinam o tipo
de leitura que se deve fazer acerca do texto.

TIPOLOGIAS TEXTUAIS

Há cinco tipologias textuais relacionadas di-

retamente à forma de apresentação de um texto,

bem como à sua intencionalidade e às suas estru-

turas linguísticas.

Tipologia Descritiva

Esse tipo de enunciado textual tem uma es-

trutura simples, com verbo estático no presente

ou no pretérito. Em geral, apresenta um comple-

mento e uma indicação circunstancial de lugar

ou de tempo.

Os textos descritivos mais comuns säo gráfrcos,

tabelas, reportagens, dados estatísticos ou descri-

ções literárias de personagens e/ou cenários.

Tipologia Narrativa

Esse tipo de enunciado textual tem verbo de

mudança no passado, circunstancial de tempo

e lugar. Por sua referência temporal e local, esse

enunciado é designado como enunciado indicati-
vo de ação. Há sempre sequenciadores indicando

a mudança de tempo. Uma narrativa pode ser li-
near ou apresentar sobreposição temporal.

Os textos narrativos mais frequentes são crôni-

cas, notícias, tirinhas, contos, novelas, romances,

fábulas, e afins.
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Tipologia Expositiva
A exposição sintética ocorre pelo processo da

composição. Aparece um sujeito, um predicado

(no presente) e um complemento com um grupo

nominal. Trata-se de um enunciado de identifica-

çäo de fenômenos (base conceitual).

A exposição analítica ocorre pelo processo de

decomposição. Também é uma estrutura com

um sujeito, um verbo da família do verbo ter (ou

verbos como:'tontéml'tonsiste'l'tompreende")
e um complemento que estabelece com o sujeito

uma relação parte-todo. O texto expositivo, em ge-

ral, tem base conceitual. Os textos expositivos mais

recorrentes säo esclarecimentos, pareceres, exposi-

çäo de conceitos, notas, entre outros.

Tipologia Argumentativa / Dissertativa

Têm-se, em geral, nesse tipo de texto, formas

verbais com o verbo ser no presente e um comple-

mento (que no caso é um adjetivo). Trata-se de um

enunciado de atribuição de qualidade, estado, juízo

de valor do locutor em relação ao tema abordado.

O texto de caráter dissertativo tem base opinativa.

Os textos dissertativos mais comuns são edi-

toriais, artigos de opinião, ensaios, crônicas argu-

mentativas, entre outros.

Tipologia Injuntiva
Vem representada, em geral, por um verbo no

imperativo. Esses são os enunciados incitadores

à ação. Esse tipo de texto pode sofrer certas mo-

difrcações significativas na forma e assumi¡ por

exemplo, a confrguração mais longa onde o impe-

rativo é substituído por um "deve" ou outras cons-

truções de aconselhamento ou orientaçäo.

Os textos injuntivos mais frequentes são leis,

bulas de remédio, cartilhas, textos de autoajuda,

entre outros.
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FOCALIZACÃO DI SCU RSIVA

A foca,lização discursiva diz respeito à pessoa

gramatical em que um texto é escrito e aos efeitos

de sentido que a escolha do locutor/autor produz
sobre a base argumentativa do texto.

. 1'do singular: texto subjetivq visão centrada

no autor, baixa credibilidade argumentativa.

. l" do plural traços de subjetividade, o texto
tende à objetividade. Autor e leitor são proje-

tados no texto, há compartilhamento da argu-

mentação com o leitor, alta credibilidade argu-

mentativa.

. 3" do singular ou plural texto objetivo, impes-

soal, näo há marcas do autor, nem do leitot alta

credibilidade social. O autor apresenta o argu-

mento de forma asseverada (afirmativa).

wJ
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EXERcÍcros

1 Assinale a alternativa que possa ser comprovada pelo

texto abaixo.

'Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comis-

são declarado de livre nomeação e exoneração ou

de função pública não-estável fica assegurada a con-

versão em espécie das férias-prêmio não-gozadas, a

título de indenização, por motivo de exoneração,

desde que não seja reconduzido ao serviço público

estadual no prazo de noventa dias contados da data

da exoneração".

a) Garante-se aos detentores de funçÕes e cargos

públicos a conversão em espécie do período de

férias-prêmio a que têm direito.

b) Somente as férias-prêmio não-gozadas a título de

indenização podem ser objeto de conversão em

espécie.

c) A conversão de férias-prêmio em espécie é efetu-

ada como forma de indenização aos servidores,

sempre que estes forem exonerados.

d) Nem todo servidor público exonerado tem direito
à conversão em espécie de férias-prêmio.

2 Assinale a alternativa que possa ser comprovada pelo

texto abaixo, transcrito da constituição do Estado de

Minas Gerais.

'Art.99 - um quinto dos lugares dos tribunais de

segundo grau será composto de membros do Mi-

nistério Público com mais dez anos de carreira e de

advogados de notório saber jurídico e de reputação

ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade

profissional, indicados pelos órgãos de represen-

tação das respectivas classes em lista sêxtupla. Pa-

rágrafo único - Recebidas as indicações, o Tribunal

formará lista tríplice e a enviará ao Governador do

Estado, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá

um de seus integrantes para nomeação".

a) No Tribunal deJustiça, zo% dosdesembargadores

são, originalmente, membros do Ministério Pú-

blico ou advogados.

b) A principal exigência para se concorrer a umâ

vaga em tribunais é ter, no mínimo, dez anos de

experiência profi ssional.
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c) os órgãos de representação dos advogados e do

Ministério Público escolhem qual de seus mem-

bros deverá ocupar vaga nos tribunais.

d) A escolha do membro do Ministério Público ou

advogado que ocupará vaga nos tribunais de se-

gundo grau cabe, exclusivamente, ao Governador

do Estado.

3 Assinale a alternativa que possa ser comprovada pelo
texto abaixo.

"Cada período de cinco anos de efetivo exercício dá

ao servidor direito adicional de dez por cento sobre

seu vencimento e gratificação inerente ao exercício

de cargo ou função, o qual a estes se incorpora para

o efeito de aposentadoria, ao passo que, no magisté-

rio estadual, o adicional de quinquênio será, no mí-

nimo, de dez por cento".

a) De cinco em cinco anos, os servidores têm direito

a adicional de to% sobre sua remuneração.

b) Os servidores lotados em instituições de ensino

têm adicional quinquenal de, pelo menos, dez por

cento.

c) Os adicionais quinquenais conquistados pelo ser-

vidor ao longo de sua carreira continuam inte-

grando sua remuneração após aposentadoria.

d) Apenas para efeito de aposentadoria, incorpo-

ram-se aos vencimentos do servidor os adicionais

por tempo de serviço a que fez jus.

Atenção: As questões de o4 a 1o devem ser respondidas
com base no texto abaixo. Leia atentamente todo o texto
antes de responder a elas.

O contrato de casamento

:l Na semana passada, comemorei trinta anos de

2 CASamento.

3 Recebemos dezenas de congratulações de nos-

4 sos amigos, algumas com o seguinte adendo as-

5 sustador: "Coisa rara hoje em dia". De fato,4o% de

6 meus amigos de infância já se separaram, e o filme

7 ainda nem terminou.
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B Pelo jeito, estamos nos esquecendo da essência

? do contrato de casamento, que é a promessa de

ls amar o outro para sempre. Muitos casais no altar
:¡..¡. acreditam que estão prometendo amar um ao ou-

i"? tro enquanto o casamento durar. Mas isso não é um

t.3 contrato. Recentemente, vi um filme em que o moci-

14 nho terminava o namoro dizendo "vou sempre amar
¡.5 você", como se fosse um prêmio de consolação. Ba-

1S nalizamos a frase mais importante do casamento.

1l Hoje, promete-se amar o cônjuge até o dia em que

t8 alguém mais interessante apareça. "Eu amarei você

J.g para sempre" deixou de ser uma promessa social e

20 passou a ser simplesmente uma frase dita para en-

2t, ganar o outro. Contratos, inclusive os de casamento,

z: são realizados justamente porque o futuro é incerto

2l e imprevisível. Antigamente, os casamentos eram

e4 feitos aos 20 anos de idade, depois de uns três anos

2,1 de namoro.

26 A chance de você encontrar sua alma gêmea

27 nesse curto período de pesquisa era de somente

28 L0%, enquânto 90% das mulheres e homens de sua

::9 vida você iria conhecer provavelmente já depois de

3* casado. Estatisticamente, o homem ou a mulher

3i "ideal" para você aparecerá somente, de fato, de-

32 pois do casamento, não antes. lsso significa que

33 provavelmente seu "verdadeiro amor" estará no

14 grupo que você ainda não conhece, e não no gru-

35 pinho de cerca de noventa amigos da adolescên-

]ö cia, do qual saiu seu par. E aí, o que fazer? pedir

37 divórcio, separar-se também dos filhos, só porque

lB deu azar? O contrato de casamento foi feito para re-

39 solver justamente esse problema. Nunca temos na

4û v¡da todas as informações necessárias para tomar

41 as decisões corretas. As promessas e os contratos

42 preenchem essa lacuna, preenchem essa incerteza,

4l sem a qual ficaríamos todos paralisados à espera de

44 mais informação.

4) Quando você promete amar alguém para sem-

4{5 pre, está prometendo o seguinte: "Eu sei que nós

47 dois somos jovens e que vamos viver até os 80 anos
;18 de idade. Sei que inexoravelmente encontrarei cen-

49 tenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes

5$ que você ao longo de minha vida e que você en-

5i contrará dezenas de homens mais bonitos e mais

52 inteligentes que eu. É justamente por isso que pro-

53 meto amar você para sempre e abrir mão desde

54 já dessas dezenas de oportunidades conjugais que

i5 surgirão em meu futuro. Não quero ficar morren-

:S do de ciúme cadavez que você conversar com um

i) homem sensual nem ficar preocupado com o futu-

58 ro de nosso relacionamento. Nem você vai querer

5-9 ficar preocupada cada vez que eu conversar com

60 uma mulher provocante. Prometo amar você para

6l sempre, para que possamos nos casar e viver em

6? harmonia." Homens e mulheres que conheceram

s3 alguém "melhor" e acham agora que cometeram
$4 enorme erro quando se casaram com o atual côn-

{i5 juge esqueceram a premissa básica e o espírito do

6ö contrato de casamento. O objetivo do casamento

$7 não é escolher o melhor par possível mundo afora,

68 mas construir o melhor relacionamento possível

69 com quem você prometeu amar para sempre. Um

70 dia, vocês terão filhos e, ao colocá-los na cama, di-

7r rão a mesma frase: "que irão amá-los para sempre".

7?. Não conheço pais que pensam em trocar os fi-

73 lhos pelos filhos mais comportados do vizinho. Não

74 conheço filho que aceite, de início, a separação dos

75 pais e, quando estes se separam, não sonhe com

7{i a reconciliação da família. Nem conheço filho que

77 queira trocar os pais por outros "melhores". Eles

78 aprendem a conviver com os pais que têm.

:9 Casamento é o compromisso de aprender a re-

8ç¡ solver as brigas e âs rusgas do dia a dia de forma

81 construtiva, o que muitos casais não aprendem, e

82 alguns nem tentam aprender. Obviamente, se sua

33 esposa se transformou numa megera ou seu marido

S4 num monstro, ou se fizeram propaganda enganosa,

ll5 a situação muda. Para aqueles que querem ter van-

*6 tagem em tudo na vida, talvez a saída seja postergar

87 o casamento até os 80 anos. Aí, você terá certeza de

$B tudo.

(KANITZ, Stephen. Ponro de Visra, VEJA,Rio deJaneiro,

29 set. 2004 p.22 - Texto adaptado)
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4 Com base na leitura do texto, é CORRETO afirmar
que a noção de contrato nele defendida é a de

a) documento formal e oficial resultante de um

acordo entre duas ou mais pessoas que se asso-

ciam.
b) acordo entre pessoas que transferem uma à ou-

tra algum direito e que se sujeitam a algumas

obrigações.
c) pacto em que as partes revelam inabilidade e in-

capacidade de assumir obrigaçÕes recíprocas.

d) compromisso assumido por duas pessoas, que

depende do futuro para se firmar e aperfeiçoar.

5 Com base na leitura feita, é CORRETO afirmar que o

objetivo principal do texto é

a) informar as vantagens de um casamento sólido,

de muitos anos.
b) demonstrar as razões por que as pessoas devem

se casar.

c) provocar reflexão sobre o compromisso firmado
no casamento.

d) denunciar alguns perigos gerados por casamen-

tos precoces.

6 Assinale a alternativa em que a palavra destacada

NÃo pode ser substituída pela palavra entre colche-

tes, porque essa substituição altera o sentido original
do texto.

a) Recebemos dezenas de congratulações de nossos

amigos, algumas com o seguinte adendo assusta-

dor... tAcRÉscrMol
b) Homens e mulheres que conheceram alguém

melhor. [...] esqueceram a premissa básica e o es-

pírito do contrato de casamento. (linhas 62-66)

TDEDUçÃO1

c) Sei que inexoravelmente encontrarei centenas de

mulheres mais bonitas e mais inteligentes que

você ao longo de minha vida... IFATALMENTEI

d) Para aqueles que querem ter vantagem em tudo
na vida, talvez a saída seja postergar o casamento

até os 80 anos. (linhas 85-87) tADlARl

7 Assinale a alternativa em que o trecho transcrito
NÃO apresenta uma opinião.
a) Nunca temos na vida todas as informações ne-

cessárias para tomar as decisões corretas.
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b) Antigamente, os casamentos eram feitos aos 20

anos de idade, depois de uns três anos de namo-

ro.

c) Obviamente, se sua esposa se transformou numa

megera ou seu marido num monstro, [...] a situa-

ção muda.
d) Casamento é o compromisso de aprender a re-

solver as brigas e as rusgas do dia a dia de forma
construtiva...

8 Considerando-se as informações do texto, é CORRE-

TO afirmar que a relação entre casamento e contrato
é apresentada com o objetivo de

a) dizer que o amor não é mais tão importante nos

casamentos da atual idade.

b) apontar a falta de sinceridade dos noivos ao jurar
amor ao marido ou à esposa.

c) mostrar que o casamento contemporâneo é cele-

brado com prazo determinado.
d) demonstrar que o casamento requer compromis-

so previamente defi nido.

9 É CORRETO afirmar que, entre os recursos emprega-

dos no desenvolvimento do texto, NÃo se inclui

a) o emprego de marcas de interação com o leitor.

b) a exposição de resultados dos contratos de casa-

mento.
c) o uso de argumentos baseados em dados numéri-

cos.

d) a inserção de perguntas sem respostas precisas.

to É coRRETo afirmar que, entre as funçÕes do empre-

go de aspas no texto, NÃO se inclui a de

a) explicar um ponto de vista mais detalhadamente.

b) chamar a atenção do leitor para o termo destaca-

do.

c) indicar pausa de reflexão da fala de outra pessoa.

d) demarcar a interrupção da argumentação do au-

tor.

| :-or I q-6 I p-s I q-¿ I q-g I r-s I q-t I p- e I p-z I p-r 
I

ol!rsqeÐ

263



PORTUCU ÊS DESCOM PLICADO

. Objetividade: não há traços de sub-
jetividade.

. O autor não se manifesta explicita-
mente no texto.

. Alta credibilidade argumentativa.

. Maior nível de formalidade linguís-
tica.

OBSERVAÇÃO:
Entre a 3" e a 1" do plural, há equiva-
lência argumentativa. Ocorre apenas
oscilação no nível de formalidade.

. Impessoalidade.

. O texto possui traços de subjetivi-
dade, ou seja, ainda não é totalmente
objetivo. Está entre a objetividade e a

subjetividade.

. Tende à objetividade.

. Argumentação compartilhadal ade-
säo do leitor/interação com o leitor/
insere o leitor no texto, compartilhan-
do a argumentação. Assim, o autor
responsabiliza o leitor pelo conteúdo.
É, uma argumentação social, ou seja,

divide a argumentação entre autor
e leitor. Convida o leitor a participar
ativamente do texto.

. Alta credibilidade argumentativa:
apresenta uma perspectiva socializa-
dora, ao incluir o leitor na argumen-
tação.

. Texto muito subjetivo.

. Intensa carga emocional.

. Baixa credibilidade social o sim-
ples fato de o texto estar escrito em
1o pessoa o torna de baixa credibili-
dade social.

. O autor se projeta explicitamente
no texto por meio de pronomes e

verbos.

. Argumentação pessoal, intimista,
particular.

2u pessoa- interação com o leitor: o uso da 2" pessoa, de formas imperativas, de vocativos ou de pronomes de trata-
mento aproxima o texto do leitor. Diminui a formalidade do texto, tornando-o mais acessível aos leitores.

Uso de adjetivos: adjetivos conferem subjetividade ao texto e marcam intensa carga emocional. A opinião sempre
marca um traço de subjetividade.

Uso de perguntas no texto: perguntas diminuem o nível de formalidade no texto. Marcam interação com o leitor.
Ademais, o uso de perguntas no texto confere efeito retórico, ou seja, as perguntas não precisam ser respondidas ex-
plicitamente, são mencionadas apenas como reforço (retórica), pois implicitamente já estão respondidas no contexto.

Repetição vocabular ou de ideias: as repetições intencionais conferem ênfase à produção de texto.

Escolha vocabular (seleção lexical): léxico é palavra, vocabulário. O vocabulário escolhido pelo autor pode alterar o
sentido básico do texto.

Equivalência: há formas argumentativas que são equivalentes. 3" pessoa e 1" pessoa do plural mantêm o mesmo nlvel
de credibilidade argumentativa. Ocorre apenas uma oscilação no nível de formalidade, pois a 3u pessoa é mais formal
que a 1" do plural. lu pessoa do plural e 3u pessoa são formas equivalentes de argumentação, pois ambas têm alta cre-
dibilidade social. O valor de credibilidade argumentativa é o mesmo, mas o nlvel de formalidade varia.
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Apóstrofe: consiste na interpelação enfática a alguém (ou alguma coisa personificada). Funciona como um vocativo.

- Deus, olhai por nós.

Paradoxo: consiste em uma oposição no plano das ideias. É a apresentação de uma ideia contraditória. - Ela era uma

boa pessoa, mas tinha atitudes ruins. (Há antítese e paradoxo.). Ela era uma boa pessoa, mas não fazia o bem. (Há

apenas paradoxo. Não há antítese.)

Alegoria: é um conjunto de metáforas, utilização de uma linguagem metafórica, associada a outras figuras de lingua-

gem. - A vida nos oferece portas e janelas, mas nunca sabemos o que abrir, onde entrar ou como sair. (metáfora: a vida

é como portas e janelas. / nunca: hipérbole. I entrar e sair: antítese)

de uma mesma palavra no início de versos, frases ou parágrafos. - É pau, é pedra, é o

Antltese: consiste na aproximação de termos/palavras contrárias. São palawas que se opõem pelo sentido. Termos

é um termo de retomada.tem valor enfático. Obs.: não confunda com anafórico,
Anáfora: consiste na repetição
fim do caminho. Toda

antônimos. - "Os jardins têm vida e morte".

Ironia: usar uma palavra com sentido oposto ao real. *Sacarmos: confere efeito de humor negro ao texto, pode ser

confundido com ironia. - Ela tem um pezinho de lancha.

Hipérbole: exagero. - O mundo inteiro está unido pelapaz.

Eufemismo: consiste em suavizar uma expressão que se evita na língua. Confere polidez ao texto. - O governo faltou

com a verdade. (o governo mentiu).

Prosopopeia (ou personificação): consiste em atribuir características humanas a seres inanimados (inclui os ani-

mais). - Baleia, a cachorrinha, sonhava com uma vida melhor para sua família.

Gradação (ou cllmax): é a apresentação de ideias em progressão ascendente (clímax) ou decrescente (anticlímax)' É

uma hierarquia de termos. É uma enumeração hierarquizada de termos. -Um mês, um ano, uma vida não bastaria.

Pleonasmo: repetição de uma ideia. Obs.: Toda repetição tem valor enfático. O pleonasmo não deve ser usado na

norma culta. - Entra para dentro agora, menino!

Inversão ou hipérbato (ou sintaxe complexa): é a alteração da ordem canônica (ou ordem direta) da frase: sujeito +

verbo + complemento verbal. - Novidade havia. O verbo haver com o sentido de existir forma uma oração sem sujeito.

Portanto, o verbo na frase é VTD e o termo "novidade" é o OD.)

Silepse: consiste na concordância com o que está implícito. - A criançada chegou bem cedo. Às dez horas, já estavam

na cama. (silepse de número) Todos somos felizes. (silepse de pessoa).

Anacoluto: consiste em deixar um termo solto na estrutura da frase. Normalmente, isso ocorre Porque se inicia uma

determinada construção sintática e depois se opta por outra. O termo solto na frase não tem função sintática. Geral-

da estrutura da frase. - A vida, não sei como aproveitá-la.mente, marca a mudança

Elipse omissão de termo facilmente identificável pelo contexto. - Somos felizes. (omissão do termo "Nós")

Zeugma: é um tipo de elipse. É a omissão de termo explícito anteriormente, em geral verbo. Pedro me ama; José,

também. (me ama)

FUVII NITA COUTINHO SARMENTO
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PORTUGUÊS DESCOM PLICADO

Aliteração: é a repetição de sons consonantais. - Vai, vento, vai, voar vadio.

Assonância: é a repetição de sons vocálicos. - Amanhã há de ser alegre.

Paronomásia: é aproximação e a repetição de palavras com sons parecidos, mas de significados distintos. É a ocorrên-
cia simultânea de aliteraçâo e assonância. - Há tanto tempo tento tanto.

Cacofonia: som desagradável. Não é propriamente uma figura de linguagem, trata-se de um vício de linguagem (de-
feito de construção). - Vou-me já.

Onomatopeia: é a reprodução de sons de animais, ruídos ou coisas. Trata-se, pois, da reprodução de sons de seres
inanimados. - tic-tac, kkkkkkk...

Polissíndeto: é a repetição do mesmo conector. - Ou você estuda, ou você arruma um marido rico, ou não há solução.

Asslndeto: trata-se da ausência de conectores. - Choveu, fez sol, nada mudou.

catacrese: é uma personificação cristalizada pelo uso. - o pé da mesa está quebrado.

Metáfora: comparação implícita. É uma relação subjetiva entre termos. De uma maneira geral, não tem conectores.
- A vida é um mar de ilusões.

Comparação (ou símile): é a relação entre termos utilizando conectores. Nem toda comparação apresenta efeito
figurado. - Ela é bonita como a irmã.

Perlfrase: substituição de um termo por outro equivalente (igual). - Rainha dos Baixinhos (Xuxa); Estádio Governa-
dor Magalhães Pinto (Mineirão). A professora de português chegou. (a Flávia chegou). *Antonomásia é o nome dado
à perífrase relativa a nome de pessoa. Toda antonomásia é um tipo de perífrase. Pelé (rei do futebol).

Metonímia: substituição de um termo por outro relacionado. Representa um encurtamento da frase. - A sala aplaudiu
o professor. / Lia Machado de Assis na infância.

Sinestesia: mistura de sentidos (exploração de sentidos). - Perfume doce.

Obs.: Fode haver mais de uma ûgura de linguagem em uma ¡nesma frase.
Obs.: Analogia nâo é propriamente u¡na ûgura de linguagem. Analogia é uma forma de €struturação de textg ou seja
uma estratégia de argumentaçåo, -A.nalogia é uma comparação inusitada, ou seja, esdrúxula.
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FLÁVIA RITA COUTINHO SARMENTO

Citação: transcrição fiel de trecho de outro texto. Geralmente, aumenta a credibilidade do texto. É considerada um

argumento de autoridade.

Alusão ou citação indireta: o produtor secundário reproduz as ideias do produtor primário ou faz referência ao texto,

ao seu autor, a personagens...

Epígrafe: é uma citação inicial, fora do corpo do texto, que se relaciona com o seu conteúdo.

Paráfrasq consiste em reescrever o texto, mantendo-se o seu sentido. Pode-se acrescer ou retirar ideias, só não pode

alterar o sentido básico.

Paródia: reescrever o texto, alterando o seu sentido básico. Pode ter conotaçäo humorística, dependendo da finali-
dade do texto.

Pastiche: consiste em reproduzir o estilo do autor de um determinado texto. Não se copia o texto, mas sim o estilo do

escritor. Pode ter uma conotação agressiva ou somente plástica.

Todo processo intertextual é uma referenciação entre texto primário e texto secundário: A interpretação adequada do

texto secundário depende de conhecimento das referências do texto primário. O leitor pode atribuir sentido ao texto

secundário, sem garantia de adequação. A interpretação de um texto intertextual depende de conhecimento prévio

do leitor.

Há seis tipos de intertextualidade: as três primeiras modalidades representam a intertextualidade em um trecho de texto.

As demais, em geral, se aplicam ao texto como um todo.

M

Trata-se da oscilação do discurso direto e do indireto ao longo do texto.

Trata-se da fusão entre narrador e personagem na abordagem narrativa.
Do ponto de vista gramatical, o narrador assume o discurso.

Semanticamente, o discurso é atribuído ao personagem.

Existe sempre um certo nível de ambiguidade na utilização do discurso indireto livre.
Não apresenta marcas gráficas, nem partículas introdutórias.

Não apresenta narrador.

As falas dos personagens são literais, ou seja, sem adaptações.

Possui marcas gráficas como itálico, aspas, dois-pontos e travessão.

Confere à cena narrada maior vivacidade.

É, intermediado pelo narrador.
Vem introduzido por conjunção integrante (que, se).

Apresenta verbo dicente (dizer, responder, falar, murmurar...).
Todas as frases são declarativas e se apresentam em 3". pessoa.

DISCURSO
INDIRETO

DISCURSO DIRETO E
INDIRETO

DISCURSO
INDIRETO LIVRE

DISCURSO DIRETO

EETCFIIMIKIINEo

267



PORTUC U ÊS DESCOM PLICADO

Utiliza a língua como código. É, representada por meio de palavras, expressões
ou letras. Pode ser oral (fala espontânea),oralizada (fala não-espontânea) ou
escrita (texto monitorado).

Utiliza códigos alternativos: cores, imagens, símbolos etc.

Trata-se da associação da linguagem verbal à linguagem não-verbal.

VERBAL

NÃO-VERBAL

MISTA

W

Trata-se do encadeamento lógico-discursivo das
ideias apresentadas em um texto.

Lexical diz respeito ao uso de vocabulário (sinô-
nimos, antônimos, hipônimos e hiperônimos).
Quando um termo de outra classe é transformado
em substantivo, a coesão lexical pode ser chamada
de coesão nominal.

Amava a vida. O ømor era o motivo de tudo. > o
verbo amar foi transformado em nome.

O medo de ømar pørølisø o homem. Esse temor nem
sempre é positivo. + coesão por sinônimo.

Amava ouyir bem-te-vì pela manhõ. O passarìnho
lhe trøzia sorte. + coesäo por hiperônimo.

Tinha um póssaro dø sorte. O bem-te-ví lhe fazia
bem. + coesão por hipônimo.

Sequencial diz respeito ao uso de conectores (con-
junções).

As pessoas são boas, mas o mundo é ruim, = coesão

sequencial, vez que utiliza de conector.

Referencial: diz respeito ao uso de pronomes ou
advérbios para o encadeamento das ideias. Há dois
tipos de referentes: anafóricos ou catafóricos.
. Anaforico - relacionødo com o que foi dito antes.
, Cúafóríco - reløcionado ao que foi falado depois

do pronome ouforø do texto.

Portugal é um bom lugør pøra se viver, mas ló as

pessoøs não são felizes como aquí.3 "lf'= advérbio
(anafórico). 'hqui" = advérbio (catafórico). Ambos
evidenciam o uso de coesão referencial.

ffi

Barbarismo: consiste em grafar ou pronunciar uma
palavra em desacordo com a norma culta.

Solecismo: consiste em desviar-se da norma culta
na construção sintática.

Pleonasmo: consiste na repetição desnecessária de
uma ideia.

Ambiguidade ou anfibologia: trata-se de construir
a frase de um modo tal que ela apresente mais de
um sentido.

Neologismo: é a criaçäo de palavras novas com
função semântica específrca.

Arcalsmo: consiste na utilização de palawas que já
caíram em desuso.

Eco: trata-se da repetição de palawas terminadas
pelo mesmo som.

Cacófato: consiste no mau som produzido pela
junção de palavras.

268



Trata-se da utilização de várias vozes dentro do texto. O autor utiliza a polifonia, em geral, para marcar sua

isenção em relação ao discurso ou para ampliar a credibilidade do texto.

A notícia dívulgødø pela mídiø comoveu ø populøção.

Segundo o Ministérío da Educøção, o problemafoi resolvido.

A mulher que teria møtado o marido, fugiu.

TfìninñIl!\

FUVIA NITN COUTINHO SARMENTO

FUNçÃO RX,FERENCTAT
- Centrada na informação.
- Em geral, o texto é escrito de modo impessoal.
- Apresenta natureza informativa.
- É típica de textos jornallsticos formais.

FUNçÁ.O EMOTTVA
- Centrada no emissor.
- Hâ cargasemântica com base subjetiva na exposi-

ção das ideias.
- Normalmente, o texto está escrito em primeira

Pessoa.

FUNçÃO CONATTVA
- Trata-se de um texto com função persuasiva.

- Objetiva convencer o leitor.
- Faz uso constânte de imperativos e outras estraté-

gias argumentativas.

FUNçÄO FÁTICA
- Visa a iniciar ou manter a comunicação.
- A função fática está embasada em ruídos parc a

manutenção do discurso.
- Näo há propriamente uma mensagem no texto,

mas apenas a abertura ou continuidade do canal.

FUNç.Ã.O POÉTrCA
- Trata-se de uma combinação estética de palavras.

- Ocorrem arranjos lexicais, sonoros ou semânti-
cos que contribuem para a construção do texto.

FUNçÃO METALINGUISTICA
- Os elementos da comunicação tentam explicar a

si mesmos.
- Trata-se de um texto falando de seus elementos

constitutivos.
- Termos de natureza explicativa ou de slntese tam-

bém apresentam função metalinguística.

ffitlUNl
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