
 



 



 

FACULDADE DE LETRAS 

UNIVERSIDADE DO PORTO 

 

 

 

 

 

 

 

2º Ciclo de Estudos em 
do Ensino

 
O conhecimento sintático

conflito terminológico

 
Orientadora: Professora Doutora Ana Maria Guedes Ferreira

Coorientadora: Professora Doutora Ana Maria Barros de Brito

 
 
 
 
 
 
 
Classificação: Ciclo de estudos:
 

Dissertação/relatório/Projeto/IPP:
    
    
    
 
 

 

 
João Pedro Ramos Gomes 

 Ensino do Português e Línguas Clássicas
Ensino Básico e Ensino Secundário 

 
 
 
 
 
 

sintático explícito no ensino do português e do

terminológico na aprendizagem dos alunos?

 
2012 
 
 
 
 
 
 
 

Professora Doutora Ana Maria Guedes Ferreira 

Professora Doutora Ana Maria Barros de Brito 

Classificação: Ciclo de estudos: 

Dissertação/relatório/Projeto/IPP: 
        
  
      

Clássicas no 3.º Ciclo 

do latim: um 

alunos? 

 

Versão definitiva



 

 



 

5 

Agradecimentos 

 
 Ao terminar esta importante etapa da minha vida académica, não podia deixar de 

agradecer a todos aqueles que contribuíram para ser aquilo que sou enquanto estudante, 

(futuro) professor e, sobretudo, ser humano. 

 À Inês Ribeiro, pela sincera amizade e incansável apoio, bem como pela forma 

como incute nos outros a vontade de querer saber sempre mais. 

À Ana da Cunha, pela amizade, pela forma como me ensinou a olhar para a vida, 

bem como pela força que me deu para não desistir de acreditar neste trabalho. 

 À Ana Sofia Carvalho, pela ajuda na elaboração do Abstract. 

 A todos os meus amigos, pela paciência com que sempre me escutaram, bem 

como pela força que me deram (e dão) para seguir em frente e concretizar, entre outros, 

o sonho de ser professor. 

 Às professoras Anabela Romano e Maria João Pereira, pelos seus ensinamentos, 

paciência e apoio nas mais diversas situações. 

 Aos Professores Doutores Ana Ferreira, Ana Maria Brito, Isabel Margarida 

Duarte, Jorge Deserto, Marta Várzeas e Sónia Valente Rodrigues, pelos ensinamentos e 

pela força e incentivo que me foram dando ao longo deste último ano letivo. Às 

primeiras, não podia deixar de agradecer também pela orientação e coorientação deste 

trabalho, bem como pelos esforços efetuados para o levar a bom termo. À última, quero 

agradecer ainda pela ajuda importante que me deu para a definição da questão-problema 

deste estudo, que, desde logo, assumi como um bom título. 

 A toda a minha família, mais concretamente aos meus pais, ao meu irmão e à 

minha cunhada, pelo apoio incondicional e por sempre me terem ensinado e incentivado 

a nunca deixar de lutar por aquilo em que acredito. 

 A Ele, por tudo quanto faz por mim e em mim. 



 

 

 

 



 

7 

Índice

Agradecimentos................................................................................................................5 

Índice................................................................................................................................7 

Resumo.............................................................................................................................9 

Abstract...........................................................................................................................11 

Lista de siglas..................................................................................................................13 

1. Introdução..................................................................................................................15 

2. A gramática e as funções sintáticas...........................................................................19 

2.1. A gramática tradicional de matriz greco-latina e o início dos estudos 

linguísticos do século XX...............................................................................................19 

2.2. Da NGP (1967) ao DT (2008)..........................................................................23 

2.3. As funções sintáticas de acordo com a NGP e com o DT................................26 

2.4. As funções sintáticas no latim, uma língua de casos…...................................39 

3. O ensino da gramática em sala de aula...................................................................43 

 3.1. O caso do ensino do português........................................................................43 

 3.2. O caso do ensino do latim...............................................................................46 

4. A prática de ensino supervisionada e os resultados da observação direta..............53 

 4.1. Caracterização das turmas...............................................................................53 

 4.2. A aplicação de laboratórios gramaticais nas aulas de português.....................55 

 4.3. A resolução de um possível conflito terminológico nas aulas de latim...........57 

5. Conclusão................................................................................................................65 



 

8 

Bibliografia…...............................................................................................................69 

Anexos..........................................................................................................................75 

Lista de anexos.............................................................................................................75 

Anexo I – Planificação da aula de português do dia 08 de novembro de 2011: 

Laboratório gramatical sobre os tipos de sujeito..........................................................77 

Anexo II – Planificação da aula de português do dia 06 de março de 2012: 

Laboratório gramatical sobre o complemento oblíquo e o modificador do grupo 

verbal..........................................................................................................................103 

Anexo III – Planificação da aula de português do dia 04 de maio de 2012: 

Laboratório gramatical sobre o complemento e o modificador do nome…..............129 

 

 

 

 

 



 

9 

Resumo 

 

 Com a entrada em vigor do Dicionário Terminológico, de 2008, surge uma nova 

terminologia para o ensino da gramática nas aulas de português. Esta terminologia, 

assente nos mais recentes avanços dos estudos linguísticos, põe, de certa forma, em 

causa a usada na gramática tradicional. 

 Neste trabalho, procurar-se-á dar resposta ao problema levantado no título, 

partindo inicialmente de uma contextualização teórica da evolução e do estado atual das 

conceções gramaticais e do ensino do português e do latim. 

 Deter-nos-emos sobre a designação das funções sintáticas para procurar entender 

de que forma as mudanças terminológicas no ensino da língua portuguesa podem vir a 

gerar um conflito terminológico nos alunos que, ao mesmo tempo, aprendem latim 

segundo a terminologia preconizada pela gramática tradicional. 

 As conclusões apresentadas partirão, sempre que possível, do trabalho 

desenvolvido durante o estágio pedagógico nas duas disciplinas, no ano letivo de 

2011/2012, e tentarão minimizar o impacto negativo que as alterações terminológicas 

parecem ter inicialmente provocado nas comunidades escolares e entre os professores 

de português e de línguas clássicas. 
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Abstract 

 

 With the implementation of the Dicionário Terminológico, from 2008, a new 

terminology for the teaching of grammar in Portuguese classes arises. This terminology, 

based on the most recent advances in linguistic studies, compromises, in a certain way, 

the one used in the traditional grammar. 

 In this work, I will try to answer to the problem presented in the title, initially 

starting with a theoretical contextualization of the evolution and the current state of 

affairs of grammatical conceptions and the teaching of Portuguese and Latin. 

 There will be a focus on the designation of the syntactic functions to try to 

understand in what way the terminological changes in the teaching of the Portuguese 

language may generate a terminological conflict in the students who, at the same time, 

are learning Latin according to the terminology recommended by the traditional 

grammar. 

 The presented conclusions will derive, whenever it is possible, from the work 

developed during the pedagogical study in the two subjects, during the school year of 

2011/2012, and they aim at minimizing the negative impact that the terminological 

changes seem to have initially produced in the communities of students and among the 

teachers of Portuguese and Classical Languages. 
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1. Introdução 

 

Partindo das experiências vivenciadas no ano letivo de 2011/2012, ao longo da 

prática de ensino supervisionada de português e de literatura portuguesa, no 10.º G, da 

Escola Secundária Inês de Castro, e de latim A, no 10.º LH3, da Escola Secundária José 

Régio, este trabalho não pretende ser um simples relatório, mas procura, antes de mais, 

dar resposta ao problema levantado no título. 

 Dada a importância que o ensino do latim assume para um melhor conhecimento 

lexical e morfossintático da língua portuguesa, pareceu-nos oportuno refletir sobre as 

consequências que as alterações introduzidas na classificação sintática das palavras pela 

Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e Secundário (2004) e, mais tarde, 

pelo Dicionário Terminológico (2008), podem ter no processo de ensino-aprendizagem 

daquela língua clássica. 

Como sabemos, o professor de latim continua a preferir utilizar a nomenclatura 

proposta pela gramática latina e pela gramática tradicional, ignorando aquilo que hoje 

reconhecemos serem avanços da linguística moderna. Isso faz com que os alunos que 

estudam português e a língua do Lácio tenham de trabalhar com duas terminologias 

diferentes. 

 Este trabalho surge, pois, como tentativa de resposta para o problema colocado e 

pretende refletir sobre a possibilidade de esta variação de nomenclatura vir a causar um 

conflito terminológico no conhecimento sintático explícito dos alunos que estudam 

simultaneamente as duas línguas. Ao mesmo tempo, nele se apresentam algumas 

soluções para aquela que, a curto prazo, poderá consistir numa grande dificuldade para 

alunos e professores, pois aqueles que estão agora no 1.º Ciclo do Ensino Básico não 

possuirão, quando chegarem ao Ensino Secundário, conhecimentos gramaticais assentes 
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na gramática tradicional, mas sim no Dicionário Terminológico. Por tudo isto, 

importou-nos ainda tentar perceber como deverão os professores ensinar o 

funcionamento da língua latina, quando eventualmente os alunos não reconhecerem a 

terminologia utilizada nas gramáticas de latim e nos respetivos manuais / sebentas 

escolares. 

 Foi por parecer urgente, mais do que oportuno, abordar esta problemática – 

também por termos a consciência de que as alterações preconizadas pelo Dicionário 

Terminológico que mais se distanciam da gramática tradicional dizem respeito à 

terminologia a adotar na classificação das funções sintáticas – que optámos por 

trabalhar apenas a este nível. 

 Neste sentido, traçámos os seguintes objetivos para a sua concretização: 

• descrever muito sumariamente o avanço da gramática e da linguística desde 

a Antiguidade Clássica até aos dias de hoje. 

• identificar as principais diferenças na classificação das funções sintáticas 

entre a gramática tradicional, mais concretamente a �omenclatura 

Gramatical Portuguesa (1967), e o Dicionário Terminológico (2008). 

• perceber se os estudantes de português e de latim compreendem melhor os 

conceitos teóricos gramaticais a transmitir, quando com estes se desenvolve 

um trabalho oficinal, que transforma o ensino da gramática num ensino não 

normativo, mas descritivo. 

• verificar se o facto de os alunos estarem a aprender nas aulas de português 

uma terminologia diferente da que é utilizada nas aulas de latim constitui um 

problema na aprendizagem desta língua e se gera um conflito terminológico 

na sua aprendizagem. 

• tentar encontrar uma resposta para o problema colocado, procurando que o 

ensino das duas línguas não saia lesado por causa de mudanças no âmbito da 

nomenclatura gramatical a utilizar. 

 

Na tentativa de cumprir todos os objetivos propostos, este trabalho divide-se em 

três grandes capítulos (2, 3 e 4): «A gramática e as funções sintáticas», «O ensino da 
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gramática em sala de aula» e «A prática de ensino supervisionada e os resultados da 

observação direta». 

O capítulo «A gramática e as funções sintáticas» pretende dar a conhecer um 

pouco melhor aquela que foi a tradição gramatical desde a Antiguidade Clássica até ao 

conhecimento linguístico que se possui hoje em dia. Passando pela gramática 

tradicional, pelo início dos estudos linguísticos, pela criação da �omenclatura 

Gramatical Portuguesa (1967), pela Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e 

Secundário (2004), mais conhecida como TLEBS, e, posteriormente, pelo Dicionário 

Terminológico (2008), este capítulo aponta ainda as principais diferenças na 

terminologia usada para a classificação das funções sintáticas na NGP e no DT, 

problematizando e clarificando alguns dos termos e conceitos mais polémicos até à data. 

 Em «O ensino da gramática em sala de aula», fornecemos mais informações 

sobre aquilo que se entende atualmente por Conhecimento Explícito da Língua (CEL), 

preconizado no novo Programa de Português para o Ensino Básico (PPEB), de 2009, 

assim como sobre as oficinas de gramática ou laboratórios gramaticais, aplicados ao 

ensino da língua portuguesa, que a maior parte dos manuais escolares de língua 

portuguesa e de português, de todos os ciclos de estudos, fornecem. A par disto, 

apresentamos também informações acerca da didática do latim, no que ao 

funcionamento da língua diz respeito e, mais concretamente, à sintaxe, com base em 

alguns estudos recentes realizados por linguistas italianos. 

No capítulo seguinte, caracterizamos as turmas com as quais trabalhámos 

durante o estágio pedagógico desenvolvido durante o corrente ano letivo. São ainda 

apresentados e descritos os laboratórios gramaticais aplicados à turma à qual 

lecionámos português, bem como os resultados que advêm da observação direta e das 

notas dos testes de avaliação. São igualmente reveladas algumas conclusões retiradas da 

tentativa de, sempre que possível, usar nas aulas de latim, a nomenclatura proposta pelo 

Dicionário Terminológico para a identificação e classificação das funções sintáticas. 

O trabalho encerra com a exposição das conclusões gerais deste estudo. 
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2. A gramática e as funções sintáticas 

 

2.1. A gramática tradicional de matriz greco-latina e o início dos 

estudos linguísticos do século XX 

 

Parte da terminologia que ainda hoje é usada nos estudos linguísticos é, sem 

dúvida, o produto de uma muito longa reflexão linguística que começou com os Gregos 

e os Romanos. 

Na Grécia, Platão, Aristóteles e, mais tarde, os estoicos usaram os textos 

literários como ponto de partida para as suas reflexões filosóficas sobre a aquisição da 

linguagem e os usos da língua. 

A utilização destes textos terá contribuído para o aparecimento das gramáticas 

normativas, que fixavam o que era ou não correto dizer ou escrever, bem como quais 

eram as construções sintáticas corretas em detrimento das incorretas. 

 Ao longo da história, houve modificações importantes no modo de pensar e 

estudar a linguagem e a língua, consoante as épocas em que os autores viveram e as 

necessidades que foram sentindo. Num artigo publicado em 2010, Fábio da Silva Fortes 

concretiza isto mesmo, quando afirma o seguinte: 

 

«convém esclarecer que, desde as primeiras formulações gregas acerca da 

linguagem, ainda no âmbito da filosofia, em obras como Crátilo, de Platão, 

Da Interpretação, de Aristóteles, e em muitos tratados de origem estóica, 

passando pelos gramáticos alexandrinos, como Dionísio Trácio (séc. II a.C.) 

e mesmo Apolônio Díscolo (séc. II a.C.), até chegar às obras de caráter 
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metalinguístico produzidas no seio da latinidade, como o De lingua Latina, 

de Varrão (séc. I a.C.), ou mesmo a Institutio oratoria, de Quintiliano (séc. I), 

ou a Ars minor e Ars maior, de Donato (séc. IV), o pensamento 

metalingüístico sofreu importantes modificações que os autores lhe 

imprimiram à luz das necessidades de seu momento histórico e das demandas 

culturais e intelectuais em que essas obras foram escritas.» 1 

 

 Apesar de terem sido vários e importantes os autores que trataram esta matéria 

nos seus escritos, foram Donato e, principalmente, Prisciano (séc. VI), com as 

Institutiones grammaticae, aqueles cujas obras assumiram, sobretudo durante a Idade 

Média, um papel preponderante no ensino da língua latina e estão na base de grande 

parte da metalinguagem utilizada na linguística aplicada às línguas novilatinas que 

conhecemos e estudamos 2. A propósito destas duas gramáticas, Ana Maria Brito 

sublinha o seguinte: 

 

As gramáticas de Donato (século IV d. C.) e Prisciano (século VI d. 

C.) sobre o Latim conservam a concepção de gramática normativa dos 

alexandrinos e marcarão toda a produção gramatical na Europa medieval. De 

facto, durante a Idade Média e dada a importância do Latim como língua de 

civilização e de cultura, são as gramáticas dessa língua que vão dominar o 

ensino e também servir como porta de entrada para o estudo da retórica e da 

lógica. 

O estudo das línguas vernaculares, até meados do século XVI, foi feito 

a partir de gramáticas escritas em Latim e segundo o modelo das gramáticas 

latinas.» 3 

 

                     
1 Fábio da Silva Fortes, «As Institutiones grammaticae de Prisciano de Cesareia no pensamento 
metalinguístico greco-romano», in Revista Eletrônica de Antiguidade Clássica, n.º 005 / Semestre I / 
2010, p. 71, disponível em: http://www.letras.ufrj.br/proaera/REAC-prisciano.pdf, acedido a 2012-07-12. 
2 Cf. Antônio Bezerra Melo, A Gramática no livro didático: Análise de abordagens e propostas 
metodológicas, Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPB, como 
requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Lingüística e Ensino, João Pessoa, 2007, pp. 27-28, 
disponível em: http://www.cchla.ufpb.br/proling/pdf/dissertacoes/bezerra_melo_2007.pdf, acedido a 
2012-07-12. 
3 Ana Maria Brito, «Gramáticas descritivas do Português», in Cornelia Doll, Sybille Große, Christine 
Hundt & Axel Schrönberger (eds), De arte grammatica: Festschrift für Eberhard Gärtner zu seinem 65. 
Geburtstag, Frankfurt am Main, Valentia, 2010, p. 40. 
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Com efeito, durante a Idade Média, na Europa, o latim foi visto como a língua 

dos eruditos e da escrita. Isso era comummente aceite e tornou possível que as 

gramáticas greco-latinas vingassem. 

No Renascimento, atribuiu-se uma maior importância a outras línguas, o que fez 

com que estas também fossem vistas como línguas de cultura e objeto de investigação. 

Surgiram então as primeiras gramáticas das línguas novilatinas, como o italiano, o 

espanhol e o português (como por exemplo a de Fernão de Oliveira, em 1536, e a de 

João de Barros, em 1540).  

Não obstante, o latim continuou a ser preferido como língua da teorização 

linguística e, por isso, durante este período e até à emergência das novas correntes 
linguísticas do início e meados do século XX, as gramáticas continuaram a ter um 

pendor muito normativo e a considerar somente as categorias gramaticais apresentadas 

por Varrão, Quintiliano, Donato e Prisciano, encaradas, na Europa, como 

universalmente aceites 4. 

 No final do século XVIII e início do século XIX, a linguística comparativa e a 

linguística histórica começaram a ocupar-se também do estudo de semelhanças e 

diferenças entre o funcionamento entre línguas, com a finalidade de descobrir 

genealogias e relações entre as línguas da mesma família.  

Essa preocupação dos estudiosos fez com que, em todo o mundo, sobretudo na 

América do Norte e na Europa, milhares de línguas fossem analisadas com diferentes 

graus de profundidade, fazendo com que, no início do século XX, se sentisse a urgente 

necessidade de desenvolver uma teoria e um método de análise que permitissem 

descrever a estrutura das línguas. 

Na Europa do século XX, é comum assinalar-se esta inovação metodológica na 

linguística com a publicação, em 1916, do Curso de Linguística Geral, de Ferdinand de 

Saussure, que dá início a uma nova era dos estudos linguísticos e a uma série de teorias 

em torno do funcionamento das línguas e daquilo que deve ser uma abordagem não já 

normativa, mas descritiva desse funcionamento. É a partir daqui, e com o advento do 

Estruturalismo dos anos 60 (por exemplo, em França), que tudo parecia indicar o fim da 

gramática tradicional (da qual apenas se aproveitavam alguns pressupostos teóricos e 

                     
4 Cf. Maria João Marçalo, «Linguística», in Carlos Ceia, E-Dicionário de Termos Literários, disponível 
em: http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=911&Itemid=2, 
acedido a 2012-07-12. 
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classes gramaticais) e se dava início a uma era marcada pela gramática descritiva. 

Contudo, nos Ensinos Básico e Secundário, esse abandono foi quase impercetível até há 

bem pouco tempo. 

Com o Estruturalismo Europeu, a Escola de Praga, as várias correntes do 

Funcionalismo, o Distribucionalismo Norte-americano, a Gramática Generativa e a 

Pragmática Linguística, tudo parecia indicar o fim da gramática tradicional e o início de 

uma era marcada pela gramática descritiva, em que sobressaía a já antiga preocupação 

com a língua enquanto veículo de comunicação oral e escrita. 

Apesar de todas as divergências teóricas que marcaram a segunda metade do 

século XX e o início do século XXI, o novo conceito de gramática que emerge parece, 

portanto, não ser tão normativo como o da gramática greco-latina, pois procura 

descrever o funcionamento da língua, partindo sempre da análise desta enquanto objeto 

de estudo, sem se preocupar tanto com o que é ou não correto. 

Recordemos então que, tendo em conta o que aqui descrevemos, a gramática 

portuguesa que se ensinou nas escolas até finais do século XX foi uma gramática 

essencialmente normativa que, por um lado, procurava a deteção do erro e a sua 

posterior correção e, por outro, apelava à memorização de regras e categorias 

gramaticais. Contudo, atualmente, pressupõe-se que o ensino da gramática da língua 

portuguesa seja já um ensino assente nas alterações e descobertas feitas ao longo de 

todos estes anos. 

Neste contexto, fará sentido que o latim se estude através da gramática 

tradicional e o português através das novas correntes linguísticas?  

Caso a resposta seja afirmativa, várias outras questões parecem justificar-se: 

Terá o latim, face às línguas novilatinas, um estatuto especial a ser preservado 

nas salas de aula? Existe uma linguística latina?  

A ser positiva a resposta à questão anterior, deverão as aulas de latim incorporar 

alguns dos avanços e descobertas da linguística latina? 

 Como sabemos, as gramáticas descritivas assentam, sem dúvida alguma, na 

tradição, quanto mais não seja, por exemplo, no uso de grande parte dos termos para a 

denominação das classes gramaticais ou das funções sintáticas. Parece, por isso, que, 

sabendo aceitar essa evolução, é possível encontrar pontos de contacto entre os vários 

pressupostos teóricos, as várias teorias linguísticas, e chegar a um consenso entre as 
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terminologias propostas pela gramática tradicional e pelos estudos linguísticos mais 

recentes. 

Foi esse mesmo consenso que se tentou alcançar, em Portugal, quando, no fim 

do século XX e, sobretudo, no início do século XXI, se propôs a aplicação de uma nova 

terminologia linguística no ensino da língua materna, como veremos em seguida. 

 

 

2.2. Da $GP (1967) ao DT (2008) 

 

Na segunda metade do século XX, após a publicação, em 1959, da 

�omenclatura Gramatical Brasileira, que partiu da gramática tradicional, houve a 

necessidade de criar a �omenclatura Gramatical Portuguesa, através da Portaria n.º 22 

664, de 28 de abril de 1967. Esta última tinha como objetivo uniformizar o ensino do 

funcionamento da língua portuguesa nos Ensinos Primário e Secundário, ao mesmo 

tempo que permitia aproximar a nossa terminologia da brasileira. A NGP é, sem dúvida, 

uma nomenclatura que, apesar de reconhecer alguns avanços da linguística, segue, na 

sua estrutura, a organização das gramáticas tradicionais: a fonética e a fonologia, a 

formação das palavras, as classes das palavras e a estrutura da frase. 

 Em parte com este mesmo intuito, para tentar criar uniformidade na terminologia 

linguística adotada nas questões ligadas ao funcionamento da língua portuguesa em 

Portugal e no Brasil, Celso Cunha publicou, em 1970, a Gramática do Português 

Contemporâneo e, em 1984, em parceria com Luís Filipe Lindley Cintra, a �ova 

Gramática do Português Contemporâneo.  

A última gramática, apesar de poder ser considerada descritiva, apresenta ainda 

um conjunto vasto de exemplos retirados de obras literárias de referência e tenta seguir 

aquilo que, para os autores, parece ser o mais correto em algumas situações, seja na 

forma falada ou escrita 5. Os autores não se limitam apenas a descrever ou a analisar o 

funcionamento da língua, mas tentam determinar «o que, no domínio da nossa língua ou 

de uma área dela, é de emprego obrigatório, o que é facultativo, o que é tolerável, o que 

                     
5 Cf. Celso Cunha & Luís Filipe Lindley Cintra, �ova Gramática do Português Contemporâneo, Lisboa, 
Edições João Sá da Costa, 2000, pp. 5-8. 
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é grosseiro, o que é inadmissível; ou em termos radicais o que é o que não é correcto» 6. 

Por utilizar o conjunto das duas nomenclaturas gramaticais (NGB e NGP), tornou-se, 

desde logo, uma das gramáticas de referência 7. 

 Uma outra gramática de referência é a Gramática da Língua Portuguesa, da 

autoria de Maria Helena Mira Mateus, Ana Maria Brito, Inês Duarte e Isabel Hub Faria, 

publicada pela primeira vez em 1983, com segunda edição em 1989, e, mais tarde, 

revista e aumentada, em 2003.  

Os estudos destas investigadoras distinguem-se daqueles que fizeram os autores 

da �ova Gramática do Português Contemporâneo. Se estes seguem, como se pode ver 

pelo índice, uma organização mais tradicional, as autoras da Gramática da Língua 

Portuguesa seguem uma estrutura organizada em função das principais áreas 

linguísticas e baseiam-se sempre em estudos de linguística mais recentes, apesar de se 

poder considerar que o paradigma generativo marca, sem dúvida, as descrições a nível 

fonológico e sintático que lá são feitas 8. 

Esta última publicação terá levado a que, no início do século XXI, se sentisse a 

necessidade de rever a NGP em vigor. Na Portaria em que se publica a TLEBS, pode 

ler-se isso mesmo: 

  

«a Nomenclatura Gramatical Portuguesa foi, progressivamente, acusando a 

inexorável usura do tempo, tendo deixado, há muito, de constituir referência 

para a solução de problemas que têm vindo a ser identificados no campo do 

ensino da língua portuguesa, nomeadamente no que se refere à constituição 

de uma terminologia especializada, apta a instituir e a descrever os factos 

linguísticos, permitindo a criação de instrumentos de trabalho reconhecíveis 

por professores e alunos, delimitando o conhecimento pedagogicamente 

válido na área da Linguística e clarificando as bases da relação entre os 

saberes escolares e os saberes científicos.» 9 

 

 Neste sentido, a TLEBS pretendia ser o documento de referência para o ensino 

das disciplinas de língua portuguesa e de português. Contudo, durante o seu período de 

                     
6  Idem, p. 8. 
7  Cf. Ana Maria Brito, op. cit., p. 46.  
8  Cf. Idem, p. 49. 
9  Portaria n.º 1488/2004. 
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aplicação experimental nas escolas, foram muitos os professores de língua portuguesa e 

de português, nos Ensinos Básico e Secundário, e de linguística portuguesa, no Ensino 

Superior, que se pronunciaram contra esta terminologia. Acusavam o facto de a TLEBS 

apresentar um conjunto enorme de termos e conceitos que em nada facilitavam o 

conhecimento explícito da língua mais eficaz nem se revelavam pertinentes, tendo em 

conta as idades dos alunos a quem se destinava. 

A propósito do subdomínio da sintaxe, Ana Maria Brito escreveu, em 2005: 

 

«A terminologia a ensinar deve ser introduzida de maneira progressiva 

e moderada, devendo ser sempre adaptada ao nível de maturidade dos alunos. 

A terminologia deve ser rigorosa, não fluida, obedecendo a uma relação 

unívoca entre palavra e objecto/conceito, qualidades que, no caso da 

terminologia em discussão, estão perfeitamente asseguradas.» 10 

 

Um dos professores do Ensino Superior que mais se pronunciou e que chamou a 

atenção para o facto de a TLEBS não apresentar, em todos os seus domínios e 

subdomínios, uma nomenclatura muito coerente e consistente foi João Andrade Peres, 

coautor de Áreas Críticas de Língua Portuguesa. A sua página na Internet ainda hoje 

apresenta alguns dos artigos publicados a esse propósito 11. 

 Todas estas controvérsias levaram a que, pela Portaria 476/2007, se determinasse 

que a TLEBS deveria ser alvo de uma revisão científica e que os documentos daí 

resultantes seriam objeto de consulta pública no website da extinta Direção Geral da 

Inovação e Desenvolvimento Curricular, atual Direção Geral da Educação.  

Do relatório da Revisão da Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e 

Secundário, de setembro de 2007, que esteve em discussão pública até ao dia 31 de 

dezembro desse mesmo ano, surge, em 2008, o Dicionário Terminológico, que se 

encontra disponível online, através do sítio da DGE 12. O excerto seguinte, extraído do 

                     
10 Ana Maria Brito, «Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e Secundário: algumas reflexões 
sobre o subdomínio da sintaxe», in Isabel Margarida Duarte & Olívia Figueiredo (orgs.), Terminologia 
Linguística: das teorias às práticas, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2005, p. 37. 
11 Cf. http://jperes.no.sapo.pt/. 
12 Atualmente, o Dicionário Terminológico para consulta em linha pode ser acedido em 
http://dt.dgidc.min-edu.pt/ e pretende ser, sobretudo, um instrumento de consulta fundamental para os 
professores da área. 
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relatório em questão, pretende ilustrar a ideia de que a TLEBS deve ser vista como um 

dicionário terminológico. 

 

«A TLEBS constitui uma ferramenta de auxílio ao ensino da 

Gramática e ao estudo dos textos, sendo um documento normativo, que 

pretende fixar os termos a utilizar na descrição e análise de diferentes aspetos 

do funcionamento da língua. Enquanto documento normativo, não se 

confunde com um programa, com uma Gramática escolar ou com uma lista 

de conteúdos, devendo ser entendida como dicionário terminológico que é.»13 

 

 Apesar de resultar da revisão sofrida pela TLEBS, o DT continua a ser polémico 

por, em alguns domínios e subdomínios, como é o caso do subdomínio da sintaxe, 

apresentar alguns termos e conceitos diferentes daqueles que eram até aqui apresentados 

pela tradição gramatical. 

 

 

2.3. As funções sintáticas de acordo com a $GP e com o DT 

 

Se lermos com atenção a Portaria n.º 22 664, de 28 de abril de 1967, 

encontramos a menção das seguintes funções sintáticas: 

 

«B. Funções sintácticas: 

I - Na oração:  

1. Elementos fundamentais da oração:  

a) Sujeito:  

Simples e composto.  

Indeterminado. 

(Considere-se ainda a existência de orações sem sujeito). 

b) Predicado:  

                     
13  Revisão da Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e Secundário,   Lisboa,   DGIDC, 2007, 
p. 5, disponível em: http://www.netprof.pt/pdf/revisao_TLEBS_2007.pdf, acedido a 2012-05-27. 



 
 

27 

Verbal.  

�ominal:  

Predicativo:  

Do sujeito.  

Do complemento directo.  

[Considera-se ainda a existência de:  

Verbos de significação definida e de significação indefinida;  

Verbos transitivos e intransitivos;  

Orações sem predicado (oração nominal e frase nominal)].  

2. Elementos complementares à oração:  

Complemento directo.  

Complemento indirecto.  

Agente da passiva.  

Complemento determinativo.  

Atributo.  

Aposto.  

Complemento circunstancial:  

De lugar.  

De tempo.  

De modo.  

De causa.  

De fim.  

De meio.  

De instrumento.  

De matéria.  

De companhia.  

3. Vocativo.  

4. Expressão de realce.  

5. Núcleo.» 14 

                     
14 Cf. Portaria n.º 22 664, de 28 de abril de 1967. 
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 Facilmente se constata, pela leitura das funções mencionadas, que são aquelas já 

apontadas pela tradição gramatical greco-latina e aplicadas ao ensino do latim. 

Tal constatação resulta particularmente evidente pela existência na NGP de uma 

lista exaustiva de complementos circunstanciais, que provavelmente decorrem da 

perceção de que, em latim, a noção de circunstância que se pretende transmitir 

determina ou não a regência preposicional dos casos acusativo e ablativo.  

Vejamos agora as funções sintáticas apontadas pelo DT, de 2008: 

 

«B.4.2. Funções sintácticas 

� Funções sintácticas ao nível da frase: 

� Sujeito (simples, composto ou nulo – subentendido, indeterminado 

ou expletivo); 

� Predicado; 

� Modificador da frase; 

� Vocativo. 

� Funções sintácticas internas ao grupo verbal: 

� Complemento (directo, indirecto, oblíquo ou agente da passiva); 

� Predicativo (do sujeito ou do complemento directo); 

� Modificador do grupo verbal. 

� Funções sintácticas internas ao grupo nominal: 

� Complemento do nome; 

� Modificador (restritivo ou apositivo). 

� Funções sintácticas internas ao grupo adjectival: 

� Complemento do adjectivo.» 15 

 

No caso do DT, as funções sintáticas surgem com uma outra organização. Não 

são já organizadas em função de serem ou não elementos essenciais da oração, mas sim 

de acordo com a categoria em que os constituintes ocorrem. A função do constituinte ou 

grupo sintático é, então, em parte, designado em função da classe de palavras que 

                     
15 Cf. Dicionário Terminológico para consulta em linha, disponível em: http://dt.dgidc.min-edu.pt/, 
acedido a 2012-09-25. 
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constitui o seu núcleo, sendo a frase entendida como a unidade máxima de análise 

sintática. Isto mostra que os avanços dos estudos linguísticos para um ensino mais 

descritivo da língua procuraram vingar nestas opções. 

Além destas designações, o DT refere ainda, a propósito da subclasse do 

advérbio, a existência do modificador do adjetivo, do complemento do advérbio, do 

modificador do grupo adverbial e do modificador do grupo preposicional. Como 

veremos adiante, estas funções do advérbio são facilmente identificáveis e aceites 

quando entendida a distinção entre modificador e complemento. 

Contudo, como se disse, há ainda termos preconizados pelo DT que não são 

comummente aceites entre a comunidade linguística e entre os professores de português 

dos Ensinos Básico e Secundário. Um exemplo disso é a distinção entre complemento 

oblíquo, modificador do grupo verbal e modificador da frase, que parecem substituir os 

complementos circunstanciais. 

A propósito destas designações pode dizer-se que, segundo material 

disponibilizado pela DGIDC, o uso da expressão “complemento circunstancial” não se 

revelava eficaz para a determinação de certos constituintes, pois estaríamos a considerar 

com a mesma função sintática alguns grupos que são e não são selecionados pelos 

verbos principais da oração. Além disso, criava alguns problemas de análise, acabando 

muitas vezes por misturar a noção semântica com o comportamento sintático dos 

constituintes 16. 

Se aceitarmos esta perspetiva e reconhecermos o avanço da investigação em 

sintaxe, compreendemos facilmente a distinção preconizada entre complemento e 

modificador. No primeiro caso, o grupo sintático é selecionado por algum elemento da 

frase, mesmo que o seu preenchimento seja opcional, enquanto no segundo se está a 

referir a função de algum constituinte que não é selecionado, não tem estatuto 

argumental e cuja ocorrência é, na maioria dos casos, não obrigatória 17. 

                     
16 Cf. Filomena Viegas,  «Dicionário  Terminológico:  O  que  mudou?»,  disponível  em: 
http://area.dgidc.min-edu.pt/GramaTICa/DT_2008_O_que_mudou_resumo.pps, acedido a 2012-05-27. 
17 A este propósito, consulte-se o DT e ainda, nos anexos, os laboratórios gramaticais sobre o 
complemento oblíquo e o modificador do grupo verbal (anexo II) e o complemento e o modificador do 
nome (anexo III).  



 
 

30 

No entanto, apesar de se poder discutir a questão do que pode ou não ser 

modificador do nome18, se aceitarmos os pressupostos teóricos já aqui apresentados, 

bem como os testes sintáticos e outras informações dadas nos anexos II e III, os termos 

“complemento do nome”, “modificador (restritivo ou apositivo) do nome”, 

“complemento do adjetivo”, “ modificador da frase” e “modificador do grupo verbal” 

parecem não causar uma tão grande celeuma como o uso do adjetivo “oblíquo” para dar 

nome a um complemento.  

Os autores do DT talvez tenham decidido atribuir tal designação a certos 

complementos (como a a �ova Iorque, na frase O João foi a �ova Iorque, ou a em 

Lisboa, na frase O João mora em Lisboa. 19), porque, de acordo com Inês Duarte, 

«[c]hama-se oblíquas (abreviadamente, OBL) às relações gramaticais que não são 

centrais» 20. Porém, João Andrade Peres refere que 

  

«o qualificativo “oblíquo”, […] aparece, na Morfologia, em “caso oblíquo” e, na 

Sintaxe, em “complemento oblíquo”, apresentado este como uma das “funções 

sintácticas internas ao grupo verbal”. (…) Note-se, em primeiro lugar, que num 

lado se fala de alhos e noutro de bugalhos. De facto, enquanto na Morfologia o 

qualificativo “oblíquo” refere uma das formas dos pronomes pessoais, na Sintaxe 

cobre “complementos preposicionais”, desde que não substituíveis por pronome 

dativo, e os ditos “complementos adverbiais”» 21. 

 

No  mesmo  artigo,  João  A.  Peres  continua  a  desenvolver  esta  ideia  e  

apresenta-nos a evolução do uso do termo “oblíquo”, desde Prisciano, com os casus 

recti e os casus obliqui, até aos dias de hoje, mostrando o motivo de não considerar esta 

designação a mais acertada para este tipo de complementos e ainda a sua discordância 

em relação a alguns constituintes que se classificam como complementos oblíquos. 

Contudo, concorda que a designação de “complementos circunstanciais” pouco ou nada 

                     
18 O laboratório gramatical do anexo III apresenta sugestões de constituintes que tipicamente 
desempenham a função de complemento do nome, tendo por base o que é apresentado no subcapítulo 
11.2 da Gramática da Língua Portuguesa, da autoria de Ana Maria Brito 
19 Estes são alguns dos exemplos que os autores apresentam no Dicionário Terminológico para consulta 
em linha, disponível em: http://dt.dgidc.min-edu.pt/, acedido a 2012-09-25. 
20 Maria Helena Mira Mateus et al.; Gramática da Língua Portuguesa, 7ªed., Lisboa, Caminho, Série 
Linguística, 2006, p. 294. 
21 João  Andrade  Peres,  «Outras  notas  sobre  a  TLEBS  revista»,  disponível  em: 
http://jperes.no.sapo.pt/peres_outras_notas_sobre_a%20TLEBS_revista.pdf, acedido a 2012-05-27, p. 4. 
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dizia sobre aqueles que são complementos de um verbo e os que são apenas 

modificadores (“adjuntos”). 

Se, por um lado, parece que se alcançou o objetivo de utilizar como referência a 

terminologia teoricamente sustentada para a determinação dos complementos 

selecionados por um verbo; por outro, há, ainda hoje, alguma discussão em torno do uso 

do termo “oblíquo” para classificar esse tipo de complemento. Contudo, é, sem dúvida, 

reconhecida a importância de se distinguir os argumentos selecionados pelo verbo 

principal de uma frase daqueles que não o são. 

O anexo II, com base na terminologia do DT, configura uma proposta de 

laboratório gramatical, através do qual se explica e exemplifica de forma simples, mas 

precisa, a distinção entre complemento e modificador e, mais concretamente, dentro das 

relações oblíquas, aquelas que podem ser designadas de complementos oblíquos e as 

que são apenas modificadores do grupo verbal. Na página 122 deste trabalho, é possível 

ler-se o seguinte: 

 

«Os constituintes da frase que não podem ser retirados sem que esta 

perca o seu sentido designam-se de complementos do grupo verbal e são 

constituintes centrais da frase, ou seja, são selecionados pelo verbo. 

Para além dos complementos direto e indireto, existe o complemento 

oblíquo. À semelhança dos primeiros dois, quando utilizámos o teste da 

pergunta / resposta, este outro só pode aparecer na resposta. 

Na frase podem ainda ocorrer outros constituintes. Quando a sua 

remoção da frase não faz com que esta perca a sua gramaticalidade e, no teste 

da pergunta / resposta, podem ocorrer tanto na pergunta como na resposta, 

designamo-los de modificadores, uma vez que não são selecionados pelo 

verbo.» 

 

 O teste a que aqui se faz alusão e com o qual se trabalhou no laboratório 

gramatical é o proposto por Inês Duarte na Gramática da Língua Portuguesa e 

corresponde ao par pergunta / resposta “O que é que SU (sujeito) fez OBL (constituinte 
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com relação gramatical oblíqua que se pretende testar, para se saber se é complemento 

ou modificador)?” 22. Vejamos os seguintes exemplos: 

 

Frase: O João morou no Porto. 

  Pergunta: O que é que o João fez no Porto? 

  Resposta: * Morou. 

--- 

Pergunta: O que é que o João fez? 

Resposta: Morou no Porto. 

 

 Frase: O João comprou um livro no Porto. 

  Pergunta: O que é que o João fez no Porto? 

  Resposta: Comprou um livro. 

  --- 

  Pergunta: O que é o João fez? 

  Resposta: Comprou um livro no Porto. 

 

Podemos, então, concluir que, em O João morou no Porto, no Porto é 

complemento oblíquo, pois só pode ocorrer na resposta, e que, em O João comprou este 

livro no Porto, no Porto já é modificador do grupo verbal, pois tanto pode ocorrer na 

pergunta como na resposta. 

 Assim sendo, apesar da circunstância expressa ser a mesma (lugar, mais 

concretamente, lugar onde), os constituintes parecem ter comportamentos sintáticos 

distintos nas duas frases, em função do verbo que constitui o núcleo do predicado. Em 

suma, está provado o que se referia acima a propósito de o estatuto argumental / não 

                     
22 Cf. Maria Helena Mira Mateus et al.; op. cit., 7ªed., Lisboa, Caminho, Série Linguística, 2006, pp. 294-
295. 
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argumental ser muito importante para a descrição sintática, mais do que a noção simples 

e algo vazia de circunstância.  

 Contudo, se esta parece ser a principal alteração que a nova terminologia nos 

traz, a verdade é que não é. Se verificarmos com atenção, também há alteração e 

introdução de outras funções. 

Um exemplo disso é o facto de o sujeito não realizado lexicalmente, mesmo que 

indeterminado ou subentendido, passar a ser designado como nulo, tal como se poderá 

verificar através dos exemplos e explicações dadas no laboratório gramatical aplicado 

em sala de aula (anexo I), cujas principais ideias passamos a resumir.  

Para além da distinção tradicional entre sujeito simples – A Ana é feliz – e 

sujeito composto – A Ana e a Rita são felizes –, acrescenta-se atualmente o adjetivo 

“nulo” às designações de sujeito subentendido – [eu] Fiz um bom trabalho – e de sujeito 

indeterminado – [Ø] Dizem que fizeste um bom trabalho. Reconhece-se ainda a 

existência de um sujeito nulo expletivo, que substitui a designação tradicional de sujeito 

inexistente (presente em frases cujo núcleo do predicado é constituído por um verbo 

impessoal, normalmente ligado a fenómenos da Natureza – [Ø] Choveu ou [Ø] �evou –, 

ou pelo verbo “haver”, no sentido de existir, - [Ø] Há coisas que não se explicam), por 

se entender que, mais do que inexistente, este tipo de sujeito não tem qualquer 

significado ou interpretação. A propósito deste último tipo, convém salientar que há 

regiões e grupos sociais que recorrem a uma espécie de sujeito, utilizando a forma 

nominativa do pronome pessoal de terceira pessoa no singular - *Ele há coisas que não 

se explicam ou *Ele muito choveu, ontem. 

Também desaparece a distinção entre predicado verbal e nominal, pois o 

predicado passa a ser entendido apenas como a função sintática desempenhada pelo 

grupo verbal, independentemente da subclasse a que o verbo principal pertença e sem se 

fazer qualquer tipo de classificação interna a esta função. Isto significa que se considera 

predicado a função sintática desempenhada pelo grupo verbal, isto é, pelo verbo e os 

seus complementos e / ou modificadores 23. 

                     
23 Desta forma, pretende acabar-se com o problema de uns professores considerarem “predicado” o grupo 
verbal e outros apenas o verbo. A nomenclatura tradicional era omissa a este respeito. Esclareça-se, no 
entanto, que, do ponto de vista semântico, o verbo é uma categoria predicativa, porque tem estrutura 
argumental, podendo dizer-se o mesmo de outras palavras que pertencem a outras classes gramaticais: o 
nome conquista é um predicado (semântico) em exemplos como a conquista da cidade, o adjetivo fiel é 
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Como explicamos no anexo II (página 105), o predicado responde normalmente 

à pergunta “O que é que SU (sujeito) fez?”, que aqui poderia, por exemplo, ser 

concretizado da seguinte forma 24:  

 

Frase: A Ana comeu um gelado. 

Pergunta: O que é que a Ana fez? 

Resposta: Comeu um gelado. 

 

A frase, como já se referiu, pode também ser modificada por um modificador da 

frase, função sintática até aqui inexistente e que se compreende bem se tivermos em 

conta a distinção atual entre advérbio de frase e advérbio de predicado. O advérbio de 

frase é aquele que não pode ser negado nem pode ocorrer em estruturas interrogativas 

clivadas e que, com diferentes valores semânticos, modifica sempre a frase; o advérbio 

de predicado ocorre no predicado e, por isso, tanto desempenha a função sintática de 

complemento do grupo verbal como de modificador do grupo verbal (sobre estas 

últimas funções veja-se o anexo II).  

Através da aplicação dos testes sintáticos supracitados, é possível concluir-se 

que, na frase Infelizmente, choveu ontem, infelizmente é um modificador da frase e 

ontem é um modificador do grupo verbal. 

Os testes a aplicar, de acordo com o DT, seriam então os seguintes: 

 

• Negação: 

 

*�ão infelizmente, choveu ontem. 

Infelizmente, não choveu ontem. 

�ão choveu, infelizmente, ontem [mas anteontem]. 

                                                             

um predicado (semântico) em O João é fiel aos seus amigos, a preposição contra é um predicado 
(semântico) em Ele está contra todos, etc. 
24 O teste sintático que aqui se apresenta, assim como os  restantes que se apresentam e aplicam ao longo 
deste trabalho e  seus anexos, encontram, por exemplo, a sua descrição, bem como uma maior 
fundamentação teórica, no capítulo 10 da Gramática da Língua Portuguesa, de Maria Helena Mira 
Mateus et alii. 



 
 

35 

Se repararmos, o advérbio infelizmente não pode ser negado, ao contrário de 

ontem. Por esse motivo, consideramos que infelizmente modifica a frase toda e ontem, 

porque é negável, assim como o predicado, integra o grupo verbal e modifica-o. 

 

• Interrogativa clivada: 

 

*Foi infelizmente que choveu ontem? 

Foi ontem que choveu? 

  

 O facto de infelizmente não poder ocorrer na interrogativa clivada, mostra 

também que se trata de um modificador de frase.  

 Assim, parece estar entendida e justificada a introdução desta função sintática. A 

este respeito, Ana Maria Brito e Inês Duarte apresentam outros testes que permitem 

facilmente distinguir os advérbios de frase dos advérbios de predicado e, caso se esteja 

na presença de constituintes não selecionados, identificar claramente se se trata de um 

modificador da frase ou de um modificador do grupo verbal 25. 

Vejamos agora outras funções. Sabemos que o atributo e o complemento 

determinativo podem ser complementos ou modificadores do nome, consoante a 

natureza do nome a que se referem e se estes são ou não argumentos obrigatórios, isto é, 

selecionados pelo nome. 

 A distinção entre o complemento e o modificador do nome vem explicada, como 

já se referiu, no anexo III, no qual se apresenta um quadro com os nomes que 

tipicamente selecionam complementos, de acordo com os testes e estudos efetuados por 

Ana Maria Brito, na Gramática da Língua Portuguesa 26. Na página 138 deste trabalho, 

em que encontramos o laboratório gramatical que aborda as funções sintáticas internas 

ao grupo nominal, pode então ler-se: 

 

 

                     
25 Cf. Maria Helena Mira Mateus et al.; op. cit., 7ªed., Lisboa, Caminho, Série Linguística, 2006, pp. 417-
432 e 686. 
26 Cf. Idem, pp. 328-344. 
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 «Os nomes que selecionam complemento são, sobretudo, os seguintes: 

→ nomes que derivam de verbos transitivos, como «chegada» (do verbo 

“chegar”) e «construção» (do “verbo construir”); 

→ nomes icónicos (relacionados com a imagem), como «retrato»; 

→ nomes que indicam graus de parentesco, como «mãe» e «pai»; 

→ nomes que designam partes de um corpo, como «perna»; 

→ nomes ligados a algumas profissões que derivam ora de outros nomes, 

como «artista» (do nome “arte”) ou «porteiro» (do nome “porta”), ora de 

verbos transitivos, como «construtor» (do verbo “construir”); 

→ alguns nomes abstratos, como «ideia», «facto», «hipótese».» 

 

É ainda importante referir que os complementos do nome são de preenchimento 

opcional, podendo ficar implícitos, como em O João não vai aceitar o cargo. Essa ideia 

[de que o João vai aceitar o cargo] é absurda. 

Ainda a propósito das funções sintáticas internas ao grupo nominal, importa fazer 

a distinção entre os dois tipos de modificadores que nele ocorrem: o modificador 

restritivo e o modificador explicativo do nome. O primeiro limita-se a restringir o nome 

que modifica, tornando a referência mais específica (O livro que tu me deste é muito 

bom ou A Maria comprou uma estátua de bronze); o segundo apenas acrescenta 

informações adicionais que não restringem o nome que está a ser modificado (O Rui, 

que gosta de ler, considerou-o um bom livro ou O Rui, de cabelos brancos, parece 

envelhecido). Neste último caso, na escrita, o modificador aparece sempre isolado por 

vírgulas do nome que modifica e corresponde à tradicional designação de aposto.  

Convém salientar que o complemento e o modificador do nome com forma 

preposicional, seriam sempre, de acordo com a NGP, classificados enquanto 

complementos determinativos.  

Se o modificador assumisse forma adjetival dir-se-ia, também de acordo com a 

NGP, que teria a função sintática de atributo, mesmo que o seu comportamento sintático 

fosse diferente, como é o caso dos exemplos que se seguem: Eu vi uma bela rapariga, 

em que o adjetivo é um modificador restritivo; O artista plástico fez um bom trabalho; 

Gosto de revistas cinematográficas, em que os adjetivos não são modificadores, são 

argumentos dos nomes, aproximando-se por isso dos complementos 27. 

                     
27 O DT designa-os “adjetivos relacionais”, uma vez que estes derivam de uma base nominal e, 
caracteristicamente, instanciam uma relação de agente ou posse relativamente ao nome (Cf. Dicionário 
Terminológico para consulta em linha, disponível em: http://dt.dgidc.min-edu.pt/, acedido a 2012-09-25). 
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Por outro lado, se entendermos bem o que até aqui tem vindo a ser explicado a 

propósito da distinção entre complementos e modificadores, facilmente aceitaremos que 

também o adjetivo e o advérbio possam selecionar complementos e que quer o grupo 

adjetival quer o grupo preposicional possam ser modificados. Atente-se então nos 

seguintes exemplos: 

 

(a) O João e a Ana estão contentes [por ti]. 

       O João e a Ana estão satisfeitos [com a vitória]. 

 

(b) O Pedro é extremamente bom rapaz. 

 

(c) Independentemente de ele também sair ou não, tu vens comigo. 

 

*Independentemente, tu vens comigo. 

 

(d) O professor deu rebuçados inclusivamente aos que se portavam mal. 

 

Nos exemplos apresentados, o que está a negrito é complemento ou modificador 

do grupo sintático sublinhado. No conjunto (a), os constituintes destacados (por ti e com 

a vitória), apesar de poderem ser considerados de preenchimento opcional, são, 

respetivamente, complementos de contentes e satisfeitos, pois são selecionados por 

esses adjetivos e contribuem para a compreensão do enunciado, porque mesmo quando 

não estão explícitos, estão implícitos. Já na frase (b), o grupo adverbial extremamente 

apenas modifica o grupo adjetival sublinhado (bom), não sendo necessária a sua 

inclusão, nem de forma implícita. Se olharmos para a frase (c), entendemos que há 

advérbios, como independentemente, que selecionam complementos sob a forma de um 

grupo preposicional e que, quando não expressos, tornam a frase agramatical. A última 

frase apresenta-nos uma das formas possíveis de um advérbio poder modificar um 

grupo preposicional, pois a eliminação de inclusivamente não tornaria a frase 

agramatical, nem a ideia por este expressa necessitaria de ficar implícita. 
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Estas últimas alterações, justificadas sintática e semanticamente, não pareciam 

ser alvo de grande discussão: a introdução de “nulo” para caracterizar / classificar um 

sujeito não realizado e a distinção entre complementos e modificadores dos nomes, dos 

adjetivos, dos advérbios e das preposições. No entanto, muito recentemente, a escritora 

Teolinda Gersão, em jeito de crónica, publicou um texto, a propósito do Dicionário 

Terminológico, comentando criticamente, entre outras coisas, o uso do termo “nulo” 

para a classificação do sujeito sintático e a função de predicativo do sujeito, que 

também tem sido muito debatida nas escolas durante este primeiro ano letivo de 

trabalho com o DT no Ensino Básico 28. 

Na gramática tradicional, provavelmente por força do caso nominativo do grego 

e do latim, caso por excelência da função sintática, então designada, “nome predicativo 

do sujeito”, sempre se considerou que os únicos grupos ou sintagmas que poderiam 

desempenhar a função sintática de predicativo do sujeito eram apenas os nominais e os 

adjetivais. Contudo, é possível ler-se no DT que também os grupos preposicionais e os 

grupos adverbiais (desde que selecionados por um verbo copulativo ou de ligação) 

podem desempenhar tal função, uma vez que a localização temporal, espacial ou outra 

que transmitam também contribuem para a interpretação do sujeito e são uma forma de 

predicação. Apesar de também ser pouco debatida pela comunidade linguística (até 

porque Inês Duarte já a isto havia feito referência nos seus estudos), esta talvez seja a 

alteração que mais põe em causa a tradição gramatical greco-latina 29. 

Segundo a perspetiva da atual terminologia no ensino do português, o 

predicativo do sujeito predica algo acerca do sujeito, atribuindo-lhe não só uma 

propriedade ou característica, como também uma localização espacial ou temporal. 

Assim, em frases como O João está em casa ou O João está doente, quer em casa, quer 

doente são considerados predicativos do sujeito O João, porque, com efeito, sendo o 

verbo estar um verbo copulativo, “seleciona” sempre um predicativo do sujeito 30. 

Além disso, um argumento a favor desta análise é o facto de expressões locativas 

que ocorrem com verbos copulativos poderem ser coordenadas com outros constituintes 

                     
28 Cf. Teolinda Gersão, «Redacção – Declaração de Amor à Língua Portuguesa», disponível em: 
http://observatorio-lp.sapo.pt/pt/noticias/teolinda-gersao, acedido a 2012-07-14. 
29  A este propósito consultem-se o DT e ainda o capítulo 10 e o subcapítulo 13.4 da Gramática da 
Língua Portuguesa, de Mira Mateus, Maria Helena et alii. 
30 Cf. nota anterior. 
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que exercem a mesma função, ao contrário do que acontece com outros tipos de verbos 

(veja-se o caso do verbo transitivo comprar): 

 

O João está doente e em casa. 

 

 *O João comprou um livro e doente. 

 

 Do confronto entre estes dois exemplos, pode concluir-se que, no primeiro caso, 

ambos os constituintes internos ao grupo verbal, ainda que coordenados, caracterizam o 

sujeito, enquanto tal não acontece no segundo exemplo. De uma forma mais sistemática, 

pode dizer-se que é assim que se explica esta conceção mais alargada do que realmente 

predica o sujeito, havendo, contudo, como a bibliografia das notas indica, mais testes e 

outras formas de análise / descrição sintática que permitem exemplificar e comprovar o 

que aqui se tentou mostrar.  

Pode ainda inferir-se que foi procurada uma maior cientificidade no 

melhoramento da nomenclatura gramatical a utilizar. Porém, as mudanças nas 

designações das funções sintáticas não são assim tantas e, muitas vezes, não passam de 

alterações terminológicas, havendo alguns termos e aceções ainda polémicos e que 

merecem um maior aprofundamento, mais testes e uma maior reflexão. Só assim 

deixará de haver dúvidas e se entenderão as alterações, para melhor poder aceitá-las.  

No entanto, é impossível fazer tábua rasa da tradição gramatical greco-latina, 

não só porque vigorou durantes séculos (e ainda vigora), mas sobretudo porque não é 

possível entender estas alterações sem um profundo conhecimento daquilo que está por 

trás. Só conhecendo as fontes é que podemos compreender e aceitar os avanços da 

análise sintática de uma língua, que está, também ela, em constante evolução. 

 

 

2.4. As funções sintáticas no latim, uma língua de casos 

 

Como todos sabemos, o latim é uma língua que se flexiona não só em género e 

número, mas também em caso, consoante a função sintática que a palavra desempenha 

na frase. 
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Segundo o Compêndio de Gramática Latina, de Maria Ana Almendra e José 

Nunes de Figueiredo, em latim, existem seis casos, aos quais correspondem diferentes 

funções: 

 

«Nominativo – é o caso do sujeito (nome predicativo do sujeito, atributo, e 

aposto do sujeito). 

Vocativo – indica a quem nos dirigimos, para chamar ou exclamar. 

Genitivo – é o caso do complemento determinativo, do complemento do 

substantivo (objectivo ou subjectivo, possessivo…) e de alguns adjectivos, 

verbos e advérbios. 

Acusativo – é o caso do complemento directo e de alguns complementos 

circunstanciais. 

Dativo – é o caso do complemento indirecto; indica a atribuição, o fim, e o 

proveito ou dano. 

Ablativo – é o caso de muitos complementos circunstanciais; tem valor de 

ablativo, indicando a origem; substitui, além disso, o instrumental e o 

locativo, casos desaparecidos.»31 

 

Se lermos com cuidado esta descrição, entendemos facilmente que as funções 

sintáticas a que aqui se faz alusão são aquelas que estão consignadas na NGP. Assim 

sendo, como se pressupõe a aceitação desta nomenclatura, os autores não sentiram 

necessidade de exemplificar as funções sintáticas mencionadas. 

Apesar do advento da TLEBS / DT e da sua entrada em vigor para o domínio da 

língua portuguesa e do seu ensino, a sua aplicabilidade no latim não tem sido bem 

acolhida, pois é difícil de aceitar que alguns dos termos preconizados pelo atual DT 

possam vir a ser aplicados no ensino de uma língua flexionável em casos. 

 Tentar-se-á, contudo, mostrar, no quarto capítulo, hipótese de resolução para este 

problema das diferenças terminológicas, baseada na aceitação das especificidades do 

latim e do português. Para já, acompanhemos a descrição do ensino da gramática até aos 

nossos dias no contexto das aulas de ambas estas línguas e dos avanços propostos por 

                     
31 José Nunes de Figueiredo & Maria Ana Almendra, Compêndio de Gramática Latina, Porto, Porto 
Editora, 2003, p. 27. 
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alguns linguistas a propósito do ensino e da abordagem de uma língua com um estatuto 

tão especial como é o caso do latim. Só assim poderemos compreender e aceitar melhor 

as propostas feitas no quarto capítulo. 
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3. O ensino da gramática em sala de aula 

 

3.1. O caso do ensino do português 

 

Com a entrada em vigor, em 2011/2012, do novo Programa de Português do 

Ensino Básico, de 2009, entrou também em vigor um novo tipo de abordagem do ensino 

da gramática. 

 O quadro seguinte mostra isso mesmo: 

Funcionamento da Língua 

(conceção 1991) 

Conhecimento Explícito da Língua 

(conceção 2009) 

Não se estabelece uma relação coerente entre 
o conhecimento implícito dos falantes e o 
papel do ensino da gramática. 

Consciencialização do conhecimento 
implícito e inconsciente dos alunos. 

Trabalho orientado para correção do erro em 
situação comunicativa, com aprendizagem em 
uso. 

Trabalho orientado para deteção de 
regularidades da língua, com mobilização para 
situações de uso após sistematização. 

Conteúdos organizados em função do contexto 
de uso. 

Organização de conteúdos em função de 
mobilização e de etapas de desenvolvimento 
de conhecimento linguístico. 

Competência transversal, de operacionalização 
em contexto funcional e lúdico. 

Competência nuclear. 

 
Quadro I: Funcionamento da Língua vs. Conhecimento Explícito da Língua (in João Costa et al., 

Conhecimento Explícito da Língua, Guião de Implementação do Programa, Lisboa, DGIDC, 2011, p. 13). 
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 Como é possível ver através do quadro anterior, o ensino da gramática passa de 

normativo a descritivo, com base no princípio de que todo o falante tem, ao entrar para a 

escola, um conhecimento implícito do funcionamento da sua língua materna. O ensino 

da gramática deixa de ser algo transversal, em que os conteúdos são lecionados em 

função dos contextos de uso da linguagem, para passar a ser uma competência nuclear e 

importante por si só, organizado em função das etapas de desenvolvimento que esse 

conhecimento deve percorrer e a partir daquilo que os próprios alunos, implícita e 

inconscientemente, já conhecem. 

 No ensino da gramática, deixa de importar que o aluno se limite a decorar uma 

série de normas, paradigmas e exceções fornecidos pelo professor. Dá-se antes 

privilégio ao conhecimento que aquele já tem da própria língua, para que as normas e os 

paradigmas possam ser inferidos por ele mesmo, através da própria experiência e do 

raciocínio autónomo. 

Com base nesta conceção, o ensino da gramática passou a ser feito em trabalho 

oficinal, o que permite que cada aluno tome consciência dos conhecimentos que já 

detém e da importância que o conhecimento explícito da sua língua materna adquire 

para que dela se tenha um bom domínio, quer na forma escrita, quer na forma falada. 

Não nos podemos esquecer de que esta nova forma de tratar o funcionamento da língua 

em sala de aula, assente no trabalho autónomo e de reflexão dos alunos, facilita a 

introdução gradual de novos termos e novos conceitos gramaticais (como se verá no 

quarto capítulo deste estudo).  

Apesar de este tipo de trabalho só ser reconhecido na conceção proposta pelo 

PPEB, de 2009, o certo é que já, em 1992, Inês Duarte havia defendido o seguinte: 

 

«Sem retirar às aulas de língua materna o objectivo de trabalhar as 

modalidades ouvir/falar, ler/escrever, sustentamos que elas são o espaço 

curricular em que a reflexão sobre a estrutura e o funcionamento da língua 

deve caber como componente autónoma. Sustentamos que é necessário dar 

aos alunos, nas aulas de Português, múltiplas ocasiões para um trabalho 

“laboratorial” sobre a língua, desligado dos objectivos comunicativos com 

que a utilizamos como falantes.» 32 

                     
32 Inês Duarte, «Oficina gramatical: contextos de uso obrigatório do conjuntivo», in Maria Raquel 
Delgado-Martins et al., Para a Didáctica do Português: Seis estudos de Linguística, Lisboa, Edições 
Colibri, 1992, p. 165. 
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Em 1994, Helena Mateus Silva também se mostrava favorável às aulas oficinais, 

ao afirmar que 

 

«[O] lugar que se pretende dar à lição de gramática como unidade autónoma na 

aula de Português não é a simples mecanização de exercícios e de regras, pois 

esta não permite criar uma consciência explícita das regularidades da língua. 

Uma didática da gramática baseada apenas em princípios mecanicistas, quaisquer 

que eles sejam, levará necessariamente a afirmações estereotipadas como 

“Apenas não é uma preposição porque decorei-as todas”, da autoria de um aluno 

da disciplina da Português I, do Curso de Professores do Ensino Básico – 1.º 

Ciclo.» 33 

 

Inês Duarte, em 2000, volta a manifestar a sua contínua preocupação com o 

lugar que o ensino da gramática, de forma mais tradicional ou não, ocupa nas aulas de 

português, ao afirmar que «tendo ocupado o papel central nas aulas de língua materna 

durante séculos, a reflexão gramatical sofreu nas últimas décadas em Portugal uma 

significativa diminuição de espaço e peso» 34.  

Em 2010, Purificação Silvano e Sónia Valente Rodrigues também enfatizam a 

necessidade da introdução de mudanças: 

 

«A renovação metodológica é uma questão central no ensino da gramática, 

no actual quadro de défice, quer de conhecimento gramatical, quer da 

recepção/produção discursiva por parte dos alunos. Como tal, torna-se um 

objecto de reflexão privilegiado por parte dos linguistas, dos didactas e dos 

professores de Português.» 35 

 

                     
33 Helena Mateus Silva, «A lição de gramática na aula de Português: abordagens da estrutura frásica», in 
Inês Duarte & Isabel Leiria (orgs.), Congresso Internacional sobre o Português (1994): actas, vol. III, 
Lisboa, Colibri, 1996, p. 555. 
34 Inês Duarte, Língua Portuguesa. Instrumentos de Análise, Lisboa, Universidade Aberta, 2000, p. 55. 
35 Purificação Silvano & Sónia Valente Rodrigues, «A Pedagogia dos Discursos e o Laboratório 
Gramatical no ensino da gramática: Uma proposta de articulação», in Ana Maria Brito (org.), Gramática: 
História, Teorias, Aplicações, Porto, 2010, p. 284. 
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Volvida uma década, os professores e os autores dos novos manuais escolares 

parecem estar finalmente empenhados não só em sugerir atividades de carácter mais 

oficinal, mas sobretudo em fazer com que a reflexão gramatical não seja desmerecida e 

passe a ocupar, também ela, um lugar central nas aulas de língua materna, defendendo 

mesmo aulas destinadas exclusivamente à reflexão gramatical. Estes consideram ainda 

que as oficinas de gramática constituem um dos métodos mais produtivos para o ensino 

do CEL, ainda que, a este tipo de trabalho mais laboratorial, se possa (ou deva mesmo) 

associar o uso dos textos e / ou o trabalho nos domínios da escrita, leitura e oralidade. 

Como defendeu João Costa, «um dos aspectos que tem prejudicado o ensino da 

gramática é o facto de esta ser muitas vezes ensinada sem serem exploradas as suas 

potencialidades para um bom domínio do Português oral e escrito» 36, isto é, sem que se 

evidenciem as virtualidades práticas da correção gramatical para uma comunicação mais 

eficiente. 

Assim sendo, cabe aos professores de português transformar um pouco o 

panorama atual, recorrendo, por exemplo, às metodologias que têm ao seu dispor, como 

as aulas mais oficinais, em que se trabalha laboratorialmente a língua. 

 No último capítulo deste trabalho, descrever-se-ão alguns dos cuidados a ter na 

elaboração de uma ficha de oficina de gramática / laboratório gramatical, analisando 

também alguns dos resultados que decorreram da sua aplicação. 

 

 

3.2. O caso do ensino do latim 

 

Pensar em aulas de latim é algo que, por força do método de ensino utilizado 

durante vários séculos, tem conotação com tortura e sofrimento, algo de que, de resto, 

nos dá testemunho Sir W. Churchill. Custa a imaginar que alguém tivesses um primeiro 

contacto com a língua do Lácio naquelas condições e que um professor se limitasse a 

entregar uma gramática a um aluno (que nem sabia o que eram casos ou declinações) e 

lhe pedisse que, em meia hora, soubesse papaguear a primeira declinação de cor 37. 

                     
36 João Costa, «Conhecimento gramatical à saída do Ensino Secundário: estado actual e consequências na 
relação com leitura, escrita e oralidade» in Actas – Conferência Internacional sobre o Ensino do 
Português (7, 8 e 9 de Maio de 2007), Lisboa, DGIDC, 2008, p. 161. 
37 Cf. Winston Churchill, My early life, Nova Iorque, Simon & Schuster, 1996, p. 10. 
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Em Portugal, há já várias décadas que se preconiza um método diferente do 

ensino da gramática latina. No entender de Manuel Carneiro, por exemplo, o ensino do 

funcionamento da língua latina devia processar-se do seguinte modo: 

 

«No que diz respeito ao ensino da gramática propriamente dito, […] 

deveriam ser observadas três fases bem definidas e distantes no tempo: uma 

primeira fase de contacto, utilizando sempre a indução como método, e, 

apresentando uma grande variedade de exemplos; depois, partindo da regra e 

dos paradigmas, aplicá-los a muitas situações (método dedutivo), para, numa 

terceira fase, introduzir progressivamente as exceções às regras, de harmonia 

com as necessidades impostas pelos textos a estudar.» 38 

 

 E acrescenta ainda: 

 

«Algumas normas devem ser seguidas, sem concessões, em todo o processo: 

- respeitar sempre o rigor científico; 

- não avançar demasiado depressa; 

- introduzir explicações fonéticas ou exceções à regra, apenas quando a 

propósito; 

- fazer associações lexicais, visando um contínuo enriquecimento do 

vocabulário ativo dos alunos.» 39 

 

Por seu lado, Isaltina Martins, que viria a ser coautora do atual Programa de 

Latim A, defende – a propósito do ensino da declinação e emprego do pronome relativo 

e das orações subordinadas – que, só depois de um trabalho oficinal, os alunos estão em 

condições de tomar contacto com a parte do conteúdo gramatical que têm forçosamente 

de memorizar 40. 

Esta nova perspetiva do ensino do latim tornou-se oficial com o advento do novo 

programa da disciplina. 

                     
38 Manuel Cerejeira Abreu Carneiro, «O ensino da gramática nas aulas de Latim», in As línguas clássicas: 
investigação e ensino – II – Actas, Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 1995, p. 44. 
39 Idem, p. 46. 
40 Cf. Isaltina Martins, «Do Português ao Latim – Do Latim ao Português: Exercícios didácticos», in 
Boletim de Estudos Clássicos, n.º 25, Coimbra, Instituto de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras de 
Coimbra, 1996, pp.34 – 41. 
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«Assim, toda a metodologia será centrada nas aprendizagens, no aluno, nos 

métodos, no desenvolvimento de capacidades. Deve assentar não num 

conhecimento "todo feito" pelo professor, mas predominantemente 

descoberto pelo aluno, através da análise e da reflexão, partindo de 

conhecimentos anteriores para novos conhecimentos e tendo o professor 

como apoio de uns e de outros, como orientador e como guia.» 41 

 

Num momento em que um dos principais problemas do ensino do latim foi 

ultrapassado, eis que nos deparamos com outro. Como é sabido, em Portugal, a 

nomenclatura gramatical utilizada no ensino do latim segue a da gramática tradicional e 

os termos preconizados pela NGP, mesmo em contexto de exame nacional. Talvez isso 

faça com que, para o ensino da gramática latina no Ensino Secundário, se tenha de 

adotar forçosamente uma terminologia gramatical diferente daquela que hoje se 

emprega no ensino da língua portuguesa. 

Esta resistência à aplicação de novas terminologias resultantes dos avanços das 

diferentes correntes linguísticas não é nova. Já em 1987, João Silva Soares afirmava: 

 

 «Nos últimos anos o ensino do Português quase pôs de lado a 

terminologia da Gramática tradicional. Os resultados não se traduziram, na 

generalidade, na melhoria da aprendizagem. A sua aplicação ao Latim não 

melhorou também a qualidade da aprendizagem. Sem pôr de parte o recurso a 

análises de tipo linguístico, parece indiscutível que a aprendizagem do Latim 

pela nomenclatura tradicional se revela mais operante.» 42 

 

 Olhando para esta posição, podemos concluir que, quase no final do século XX, 

em Portugal, havia a certeza de que o ensino do latim se mostrava mais operante através 

da terminologia da gramática tradicional. Ainda hoje, apesar dos avanços da linguística 

e da introdução de uma nova terminologia e de novos métodos de ensino do português, 

                     
41 Isaltina Martins et al.; Programa de Latim A, 10.º ou 11.º anos, Curso Científico-Humanístico de 
Línguas e Literaturas, , DGIDC, 2001, disponível em: http://dgidc.min-edu.pt/, acedido  a  01-09-2011,  
p. 7. 
42 João Silva Soares, «A disciplina de Latim no Ensino Secundário: Objectivos, conteúdos e manuais 
escolares», in Colóquio sobre o ensino do Latim – Actas, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa, 1987, p. 200. 
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parece que a situação do ensino da gramática latina no sistema educativo nacional se 

mantém inalterada, pelas razões já apresentadas 43.  

Parece-nos, contudo, na esteira de Nicoletta Penello, que essa não é a melhor 

estratégia. É preciso ter a preocupação de renovar o ensino do funcionamento da língua 

e aliar a gramática tradicional às mais recentes descobertas da linguística, mesmo no 

caso do latim: 

 

«L’idea di applicare la linguistica formale alla didattica è nata dalla lettura di 

un contributo di Cinque/Vigolo agli Atti di una Giornata di Studio Giscel del 

1975, dal quale traggo un’importante citazione: 

“Dove l’insegnamento della grammatica può avere un compito importante e 

forse nuovo è in un’attività di riflessione sul linguaggio.[…] Se vogliamo dare 

spazio a una riflessione più approfondita dobbiamo corredare le categorie della 

grammatica tradizionale con altri tipi di nozioni e di conoscenze che le ricerche 

più recenti sul linguaggio sono in grado di offrire” (Cinque/Vigolo 1975: 62-63) 

Leggendo quel lavoro e riflettendo sulla mia personale esperienza scolastica mi 

sono resa conto della distanza che separa i risultati della ricerca scientifica sul 

linguaggio dal metodo tradizionale con cui si insegna la grammatica nelle scuole. 

In particolare, mi pare si sia radicato nell’insegnamento linguistico un 

atteggiamento che tende a ridurre il percorso di riflessione esplicita su lingue e 

linguaggio in favore di metodi funzionali o comunicativi nel caso delle lingue 

straniere, dell’analisi testuale nel caso dell’italiano, dello studio di autori e civiltà 

nel caso delle lingue classiche. La grammatica è vista come una materia forse un 

po’ superata e non ci si rende conto che in realtà gli aspetti comunicativi e 

testuali di una lingua non possono prescindere dall’affrontare preliminarmente la 

sua grammatica, con uno studio che deve essere soprattutto riflessione 

formale.»44 

 

 Esta longa citação revela que linguistas e docentes italianos se deram conta de 

que é possível inovar na terminologia e nos métodos para ensinar latim, tal como 

aconteceu com o ensino da gramática do português. 

                     
43  Veja-se o que se escreveu nos pontos 2.3 e 2.4 deste trabalho, a respeito das alterações introduzidas 
pelo DT na classificação sintática das palavras e, mais concretamente, da terminologia sugerida por uma 
das gramáticas escolares da língua latina mais utilizada pelos nossos estudantes (p. 40). 
44  Nicoletta Penello, «Applicazioni di elementi di linguistica formale alla didattica del latino», in Oniga, 
Renato & Zennaro, Luigi (org.), Atti della Giornata di Linguistica Latina, Venezia, 7 maggio 2004, 
Milão, Cafoscarina, 2006,  p.159, disponível em: http://lear.unive.it/bitstream/10278/251/1/Atti_3.pdf , 
acedido a 2012-07-10. 
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Também Anna Cardinaletti, na parte introdutória do seu ensaio «Linguistic 

theory and the teaching of Latin», que serviu de conclusão ao congresso Formal 

Linguistics and the Teaching of Latin (Veneza, novembro de 2010), parece propor-nos 

alguns caminhos nesse sentido: 

 

 «In this chapter, I discuss the contribution that formal linguistic theory 

can provide to language teaching in general and to the teaching of Latin in 

particular. 

 Explicit teaching can be particularly helpful when learning a language 

which does no longer have native speakers. In this case, it is crucial to rely on 

good descriptions of the language, based on a solid and coherent linguistic 

theory, which are unfortunately often incomplete, hardly systematic, not 

based on a coherent linguistic theory and which often contain imprecise 

formulations and terminology. 

 Based on a new approach to language and language acquisition, 

linguistic theory can provide new descriptive tools and a new comparative 

approach to language teaching.» 45 

 

Assim, apesar de ser aceitável que o funcionamento da língua latina seja 

ensinado com um cunho mais normativo-descritivo e com recurso ao raciocínio 

indutivo, a verdade é que talvez seja de fazer um esforço para acolher o que a linguística 

moderna nos propõe, adaptando os resultados obtidos nos estudos linguísticos mais 

recentes às características do latim. De outro modo, acentuar-se-á a ideia de que esta é 

uma língua morta, porque, além de pouco ou nada usada em contexto comunicacional, 

não consegue “evoluir” a ponto de reconhecer e se adaptar aos avanços da linguística. 

 O ensino do funcionamento da língua latina, tal como ainda agora é praticado, 

assemelha-se àquele que se cultivava nas aulas de língua materna, há uns anos atrás, 

quando não se tinha em conta o conhecimento implícito do aluno e não se recorria a um 

trabalho oficinal. 

Assinale-se também que, quando o ensino do latim era obrigatório, este servia, 

em larga medida, para consolidar o ensino da gramática da nossa língua, dado que a 

                     
45 Anna Cardinaletti, «Linguistic Theory and the Teaching of Latin», in Renato Oniga et al. (org.), 
Formal Linguistics and Teaching of Latin: Theoretical and Applied Perspectives in Comparative 
Grammar, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2011, p. 429. 
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terminologia e a metodologia eram semelhantes e partiam dos pressupostos da 

gramática greco-latina. Ora, hoje, o latim deixou de ser uma disciplina obrigatória no 

ensino e talvez seja o momento de aceitar que também o latim, através, por exemplo, da 

comparação entre várias línguas novilatinas, possa ser descrito de acordo com as novas 

correntes linguísticas, nomeadamente à luz dos novos pressupostos teóricos que se 

mostrem operantes, garantindo, de qualquer modo, o seu estatuto especial enquanto 

língua estrangeira, língua-mãe das novilatinas e, sem dúvida, uma importante língua de 

cultura.  

Isto não quer dizer que se defenda aqui que se tem de abdicar da tradição 

gramatical para que o ensino do latim se mostre mais eficaz nos dias que correm. Antes, 

o que aqui se tem vindo a propor é que esta tradição, a nível terminológico sobretudo, se 

deve articular e atualizar sempre de acordo com os avanços da linguística moderna, pois 

as mudanças terminológicas são melhor compreendidas quando compreendemos a base 

em que assentam e de onde partiram os seus estudos, independentemente da 

metodologia adotada para o seu ensino.  

No próximo capítulo, trataremos do conflito terminológico que a breve prazo 

poderá acontecer no conhecimento sintático explícito da língua-mãe e da língua 

materna, teremos oportunidade de abordar melhor esta questão e de propor algumas 

soluções. 
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4. A prática de ensino supervisionada e os resultados da 

observação direta 

 

Neste capítulo, começar-se-á por apresentar e caracterizar sumariamente as 

turmas nas quais foi desenvolvida a prática de ensino supervisionada, durante o ano 

letivo de 2011/2012.  

Posto isto, será apresentado o trabalho desenvolvido no ensino da gramática da 

língua portuguesa e do latim, tentando encontrar uma resposta para o problema 

levantado no título deste trabalho.  

 

 

4.1. Caracterização das turmas 

 

O estágio pedagógico que permitiu averiguar o que se descreve em seguida foi 

desenvolvido em duas escolas do Ensino Secundário do distrito do Porto, sendo o 

núcleo de estágio composto pelo autor da presente dissertação e por Inês Ribeiro, com 

quem foi possível partilhar experiências e desenvolver um trabalho sério e dinâmico. 

As aulas assistidas de português foram lecionadas na Escola Secundária Inês de 

Castro, em  Canidelo,  Vila  Nova  de  Gaia,  à  turma  do  10.º G,  do  Curso  Científico-

Humanístico de Línguas de Humanidades, sob a orientação da professora Maria João 

Pereira. 

 A turma do 10.º G iniciou as suas atividades letivas com vinte e cinco alunos, 

tendo  terminado  apenas  com  vinte  e  um,  pois  cinco  pediram  transferência   de 
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turma / curso e, quase no final do primeiro período, acolheu uma aluna nova vinda de 

outra escola. Destes, apenas dois alunos ficaram retidos no 10.º ano de escolaridade e 

todos os que transitaram tiveram nota suficiente para a progressão na disciplina de 

português. 

 O 10.º G, constituído por alunos com idades compreendidas entre os 14 e os 17 

anos, era uma turma bastante disciplinada, cumpridora dos seus afazeres e, sobretudo, 

muito participativa nas atividades a desenvolver quer na sala de aula, quer no meio 

escolar. 

 Já as aulas assistidas de latim A foram lecionadas na Escola Secundária José 

Régio,  em  Vila   do   Conde,  à  turma  do  10.º LH3,   também   do   Curso   

Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades, sob a orientação da professora 

Anabela Romano. 

 O 10.º LH3 começou o ano com vinte e cinco alunos, tendo acolhido, a meio do 

primeiro período, um aluno novo vindo de outra turma da mesma escola. No último 

período, dois dos alunos anularam a matrícula (um, a todas as disciplinas, e o outro, a 

inglês e a latim A), tendo a turma chegado ao final com o mesmo número de alunos com 

que iniciou as atividades letivas (no caso da disciplina lecionada, com menos um: vinte 

e quatro alunos). Destes, quatro ficaram retidos no 10.º ano de escolaridade. De entre os 

que transitaram para o 11.º ano de escolaridade, houve um aluno que não pôde 

inscrever-se na disciplina de latim, por não ter conseguido obter nota para progredir. 

 A turma do 10.º LH3, constituída por alunos com idades compreendidas entre os 

14 e os 17 anos, era uma turma um pouco agitada, mas muito participativa nas 

atividades a desenvolver. Contudo, verificava-se que muitos dos alunos nem sempre 

realizavam os trabalhos de casa propostos, apesar do interesse que manifestavam no 

decorrer das aulas. 

 Apesar das diferenças, pode dizer-se que ambas as turmas se caracterizavam por 

uma presença alegre e jovial no meio escolar e pelo empenho que mostravam nas 

atividades letivas e em tudo aquilo em que se envolviam. 
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4.2. A aplicação de laboratórios gramaticais nas aulas de português 

 

Para cumprir os propósitos de ensinar gramática sem recurso ao método 

tradicional, mas antes utilizando a nova metodologia já aqui apresentada, optou-se por 

aplicar uma série de laboratórios gramaticais nas aulas de português do 10.º G, tendo em 

vista também a introdução da terminologia prevista no DT. 

 Ao longo do ano, uma vez que havia já a intenção de trabalhar as funções 

sintáticas nesta dissertação, foram aplicados três laboratórios gramaticais: o primeiro 

sobre a função sintática de sujeito e os seus diferentes tipos, no dia 08/11/2011, o 

segundo sobre o complemento oblíquo e o modificador do grupo verbal, no dia 

06/03/2012, e o terceiro sobre o complemento e o modificador do nome, no dia 

04/05/2012 46. 

 Na construção dos três laboratórios, teve-se presente as fases propostas por Inês 

Duarte e sistematizadas, por exemplo, por Purificação Silvano e Sónia Valente 

Rodrigues: apresentação dos dados; problematização, análise e compreensão destes; 

realização de treino e da avaliação da aprendizagem realizada 47. 

Para cumpri-las, decidiu-se criar diferentes corpora, consoante as necessidades 

de sistematização da informação e, mais do que itens de resposta fechada 

(pergunta/resposta), criar exercícios de completamento, onde se sistematizam as noções 

essenciais e muitas vezes repetidas do que já se concluiu anteriormente. Isto permitiu 

levar o aluno a uma reflexão mais profunda sobre as atividades que tinha vindo a 

desenvolver e a não pensar que determinadas conclusões serviam apenas para um 

determinado exercício, mas antes que se aplicam à realidade da própria língua no seu 

todo. 

Os laboratórios gramaticais partem do modelo proposto por Idalina Ferreira, 

Purificação Silvano e Sónia Valente Rodrigues no Caderno de Exercícios do manual 

escolar Português + 10, da Areal Editores, apresentando alterações à sua forma, 

introduções, exemplos e exercícios completamente renovados e, tanto quanto possível, 

originais. 

                     
46  Cf. Anexos I, II e III, respetivamente. 
47 Cf. Purificação Silvano & Sónia Valente Rodrigues, «A Pedagogia dos Discursos e o Laboratório 
Gramatical no ensino da Gramática: Uma proposta de articulação», in Ana Maria Brito (org.), Gramática: 
História, Teorias, Aplicações, Porto, 2010, p. 280. 



 
 

56 

Em todos os laboratórios, como se poderá constatar através dos planos das aulas 

que se anexam também a este relatório, os quadros de sistematização a cinzento 

pressupunham sempre um trabalho mais autónomo e reflexivo por parte do aluno. 

Assim, as planificações das aulas previram momentos de intervenção do 

professor (como a última etapa dos laboratórios gramaticais e a última fase da sua 

execução, que, pelo seu crescente grau de dificuldade, por vezes, obrigava à solicitação 

do apoio do docente) e outros em que os alunos deviam refletir individualmente ou inter 

pares. 

O primeiro laboratório gramatical (anexo I) ilustra um modo de explicar quais os 

grupos sintáticos que tipicamente desempenham a função sintática de sujeito, a 

diferença entre sujeito simples e composto e ainda o que se entende por sujeito nulo 

(subentendido, indeterminado e expletivo). Uma vez que, segundo os pressupostos do 

DT, as orações subordinadas substantivas relativas são constituintes sintáticos passíveis 

de desempenharem a função sintática de sujeito e que esse tipo de orações ainda não 

tinha sido explicado em aulas (os alunos apenas tinham estudado as orações 

subordinadas relativas com antecedente, isto é, as orações subordinadas adjetivas 

relativas), aproveitámos igualmente este primeiro laboratório para abordar o conteúdo 

em causa. 

Com o plano da segunda aula, em que se aplicou outro laboratório gramatical 

(anexo II), pretendeu apresentar-se uma forma de trabalhar em oficina as funções 

sintáticas de sujeito, predicado, complemento direto e complemento indireto, ao mesmo 

tempo que se introduz a distinção entre complemento e modificador. Nesta aula, os 

alunos tomaram conhecimento dos testes sintáticos mais relevantes para a identificação 

das funções sintáticas enunciadas e compreenderam a distinção entre complemento 

oblíquo e modificador do grupo verbal. 

O último laboratório gramatical aplicado (anexo III) permitiu aos alunos 

entenderem que, à semelhança do que acontece a nível do grupo verbal, também o 

grupo nominal admite complementos e modificadores. A distinção entre complementos 

e modificadores a nível do grupo nominal, pela natureza do assunto em questão ser 

ainda um pouco controversa, foi um pouco complicada de entender. Contudo, como 

previsto, optou-se por introduzir o quadro de que já se falou anteriormente, onde, de 

uma forma simples, se tentou fazer uma lista dos principais tipos de nomes que 
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selecionam complementos. Este laboratório, por ter sido o último, tem a particularidade 

de, nos exercícios de aplicação, incluir também os assuntos abordados nos anteriores. 

Ressalve-se ainda que, no trabalho realizado através destas oficinas de 

gramática, se tentou abarcar as principais alterações que o DT preconiza em relação às 

funções sintáticas. O caso do predicativo do sujeito, que, como vimos, merecia alguma 

atenção, não pôde, devido ao número limitado de aulas regidas, ser trabalhado em 

formato de laboratório gramatical, tendo, no entanto, sido aprofundado e explorado em 

sala de aula. 

Partindo do que foi dito e dos resultados obtidos nos testes de avaliação do 

segundo período, no que ao grupo do funcionamento da língua diz respeito, pode 

afirmar-se que esta se mostrou uma metodologia eficaz para o ensino da Gramática. 

Com efeito, houve até dois alunos que tiveram a cotação máxima nesse grupo. 

Outro dos fatores que nos leva a poder concluir que esta é uma metodologia que 

se mostra operante para o ensino do conhecimento explícito da língua materna foi o 

facto de os alunos terem aderido surpreendentemente bem à aplicação dos laboratórios 

gramaticais e terem colaborado bastante na sua realização, apresentando dúvidas e 

manifestando a sua progressão no conhecimento que foi sendo adquirido. Houve mesmo 

alunos que revelaram apreço por esta prática. Segundo eles, apesar de ao início parecer 

um pouco repetitivo, foi uma forma nova e interessante de ensinar e aprender gramática, 

que fez com que a aprendizagem dos termos preconizados pelo DT, diferentes dos 

aprendidos até aqui, não se tornasse tão difícil como era de esperar. 

Crê-se, contudo, que, consoante a turma em questão e o grau de adesão ou não a 

este tipo de trabalho, poderão ser desenvolvidos outro tipo de planos de aulas, bem 

como construído outro tipo de laboratórios gramaticais. 

 

 

4.3. A resolução de um possível conflito terminológico nas aulas de 

latim 

 

No caso do latim, uma vez que não se trata da língua materna dos alunos, o 

trabalho a desenvolver no ensino da gramática, ainda que tentasse ser o mais oficinal 

possível, partiu sempre da análise morfossintática dos textos. 
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Devido às condições de realização do estágio (em escolas diferentes que 

distavam entre si algumas dezenas de quilómetros e tinham planificações anuais 

específicas) e ao facto de se ter passado mais tempo na Escola Secundária Inês de 

Castro, os resultados obtidos no âmbito do latim não foram tão proveitosos. Assim, não 

foi possível desenvolver, com o 10.º LH3, na disciplina de português, a aplicação de 

laboratórios gramaticais, uma vez que, de acordo com a planificação anual da disciplina, 

os alunos aprenderam as funções sintáticas preconizadas no DT apenas no final do ano 

letivo, quando tinham já trabalhado, nesse mesmo ano, em latim, com a nomenclatura 

proposta pela gramática tradicional (que, de resto, já conheciam, embora não 

dominassem). 

Contudo, numa das últimas aulas assistidas, testou-se a aplicabilidade dos 

termos preconizados no DT para a classificação das funções sintáticas. 

Para levar a bom porto a tarefa que aqui se apresenta, o professor analisou 

morfossintaticamente um texto com os alunos, aplicando, tanto quanto possível, a 

terminologia (para a classificação das funções sintáticas) que os alunos aprendem 

atualmente nas aulas de português. Facilmente, professor e alunos concluíram que os 

termos preconizados no Dicionário Terminológico pretendem tornar mais explícita a 

função sintática das palavras na frase e esclarecer melhor a regência verbal, nominal ou 

adjetival e que, no latim, devido às noções semânticas necessárias para a colocação das 

palavras declináveis nos casos corretos, torna-se complicado restringir as funções 

sintáticas apenas com base na noção de seleção / não seleção de argumentos, ainda que 

não seja, de todo, impossível fazê-lo. Com efeito, a especificidade do sistema casual 

latino leva, muitas vezes, à necessidade de explicar a circunstância que determinado 

complemento ou modificador exprimem. 

Importa ressalvar que esta experiência de comparação só foi possível pelo facto 

de os alunos dominarem ambas as terminologias e que, por isso, não se verificou, para 

já, com a turma de latim A em que se lecionaram as aulas regidas, um conflito 

terminológico. Os alunos conseguiram aplicar distintamente ambas as terminologias, 

recorrendo, para cada uma das disciplinas, àquela que se esperava que utilizassem.  

No entanto, urge colocar uma questão: será que os alunos que nunca tenham 

estudado gramática segundo a nomenclatura tradicional irão, quando aprenderem os 

casos latinos, entender, com facilidade, as noções de complemento determinativo, 
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atributo, aposto e complemento circunstancial (e. g., de companhia, lugar – onde, 

donde, para onde, por onde –, matéria, meio, modo, fim)? 

 A verdade é que não se conseguiu chegar a uma resposta totalmente concludente 

para esta que é a questão fundamental deste trabalho, por duas razões principais: a 

primeira reside no facto de os alunos não terem tido tempo suficiente para assimilar com 

consistência as mudanças nas terminologias propostas pelo DT; a outra reside no 

conhecimento vincado que, por força da escolarização anterior, os alunos tinham da 

nomenclatura da gramática tradicional. Apesar destas condicionantes, tentar-se-á 

apresentar em seguida, de forma simples e sistematizada, o que se pretendia fazer caso a 

turma tivesse reunido os pré-requisitos necessários. 

Como já se referiu anteriormente, os autores do DT, ao proporem uma 

terminologia para o português, língua não casual, podem definir as funções sintáticas de 

acordo com critérios formais, preconizando uma distinção clara entre sintaxe e 

semântica. Ora, tal distinção não é ainda aplicada no ensino da língua latina: de acordo 

com o que vimos no ponto 2.4. deste trabalho, uma palavra toma, por exemplo, o caso 

acusativo ou ablativo, consoante o tipo de complemento circunstancial que constitui na 

frase e é assim que se justifica o uso de tal caso.  

Em latim, é, portanto, imprescindível perceber a função semântica e o tipo de 

predicador, para além da função sintática. Por isso, talvez seja este o maior problema 

para o latim: o facto de na nova terminologia não se preconizar, na descrição sintática, a 

denominação dos diferentes complementos circunstanciais. Contudo, ainda que nada 

nos impeça de distinguir, em latim, os complementos dos modificadores, consoante a 

sua seleção ou não pelo grupo verbal, há sempre a necessidade de explicar que o caso 

em que terão de ser declinados depende da circunstância que exprimem, pois sabemos 

que as preposições, em latim, só regem acusativo e / ou ablativo e que será isso que 

determinará o uso dos casos. Atentemos nos seguintes exemplos ilustrativos: 

 

(a) Marcus Paulam in agro videt. (‘O Marcos vê a Paula no campo.’) 

(b) Marcus in agrum it. (‘O Marcos vai para o campo.’) 

(c) Marcus ad agrum it. (‘O Marcos vai para junto do campo.’) 

(d) Marcus in villam intrat. (‘O Marcos entra na casa de campo.’) 
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(e) Marcus ex villa exit. (‘O Marcos sai da casa de campo.’) 

(f) Marcus in agro est. (‘O Marcos está no campo.’) 

 

Em todos os exemplos apresentados, está presente uma circunstância de lugar e, 

de acordo com a terminologia em vigor para o ensino do latim, atribuiríamos a cada 

constituinte destacado as seguintes funções sintáticas: 

 

(a) complemento circunstancial de lugar onde; 

(b) complemento circunstancial de lugar para onde; 

(c) complemento circunstancial de lugar para onde (junto de; aproximação); 

(d) complemento circunstancial de lugar para onde; 

(e) complemento circunstancial de lugar donde; 

(f) complemento circunstancial de lugar onde. 

 

Apesar de a preposição em latim nos permitir identificar claramente a 

circunstância, nada nos impede de classificar os constituintes da seguinte forma: 

 

(a) modificador do grupo verbal (indica o lugar onde); 

(b) complemento oblíquo (indica o lugar para onde); 

(c) complemento oblíquo (indica o lugar para onde - aproximação); 

(d) complemento oblíquo (indica o lugar para onde); 

(e) complemento oblíquo (indica o lugar donde); 

(f) predicativo do sujeito (indica o localização espacial do sujeito). 

 

Na verdade, a classificação acima proposta respeita a diferente natureza dos 

constituintes face ao verbo, assim como o valor semântico das preposições. Procedendo 

assim, facilmente se evitará um conflito terminológico na aprendizagem dos alunos e, 

da mesma forma, estes entenderão que a circunstância a exprimir força o uso de 
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determinada preposição e de determinado caso, não tendo isso, porém, nada que ver 

com sintaxe da frase, no que à seleção de argumentos diz respeito. De igual modo, tendo 

em conta que o verbo sum, es, esse, fui é um verbo copulativo, facilmente se entenderá 

que, na frase (e), in agro seja predicativo do sujeito e que o facto de estar em ablativo 

tem que ver com o uso da preposição in e da localização espacial que se pretende 

exprimir, tal como em português há a necessidade de colocar a preposição em.  

Apesar desta facilidade aparente em se explicar o que deve ser entendido como 

predicativo do sujeito, esta questão é talvez aquela que mais problemas levanta à 

aplicação do DT nas aulas de latim. Com efeito, em 1951, A. Ernout e F. Thomas, na 

primeira edição de Syntaxe Latine, referem-se ao caso nominativo, afirmando que «le 

nominatif ou nominatiuus casus (…) est essentiellement le cas du sujet (que le verbe 

soit actif, passif ou déponent), ainsi que de l’attribut [predicativo do sujeito] ou de 

l’apposition qui s’y rapporte» 48.  

Assim se explica que, como vimos no segundo capítulo deste trabalho, também a 

gramática latina que se ensina atualmente apresente o nominativo como o caso a que 

corresponde a função sintática de predicativo do sujeito (grupo nominal ou adjetival), 

causando, nos dias que correm, alguma celeuma aceitar que grupos preposicionais ou 

adverbiais possam também eles desempenhar essa função.  

Há ainda outros termos que provocam alguma dificuldade por não constarem no 

DT, a saber: o complemento determinativo, o atributo e o aposto. Vejamos os seguintes 

exemplos: 

 

(a) Pater Iulii bonus vir est. (‘O pai do Júlio é um bom homem.’) 

(b) Iulia in petrae domum intrat. (‘A Júlia entra na casa de pedra.’) 

(c) Pater Iulii Iuliam, filiam suam, non videt. (‘O pai do Júlio não vê a Júlia, a 

sua filha.’) 

(d) Iulia, qui in petrae domo erat, tranquille ludebat. (‘A Júlia, que estava na casa 

de pedra, brincava tranquilamente.’) 

 

                     
48 Cf. Alfred Ernout & François Thomas, Syntaxe Latine, Paris, Éditions Klincksieck, 1989, p. 11. 
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Como vemos, Iulii –  frases (a) e (c) – e petrae – frases (b) e (e) – encontram-se 

em genitivo e dir-se-ia que desempenham a função sintática de complemento 

determinativo. No entanto, tendo em conta as explicações já dadas a este propósito e o 

explanado na correção do último laboratório gramatical, na página 149, podemos 

concluir sem dificuldade que apenas Iulii, pela natureza do nome pater, é efetivamente 

complemento deste nome, enquanto petrae é modificador restritivo do nome domum.  

Do mesmo modo, bonus – frase (a) –, que seria atributo, é, de acordo com o DT, 

um modificador restritivo do nome vir.  

O grupo nominal filiam suam e a oração subordinada adjetiva relativa 

explicativa qui in petrae domo erat – frase (d) –, que seriam classificados como apostos, 

são, de acordo com a nova terminologia, modificadores apositivos do nome Iulia. 

Assim, se entendermos que todas estas funções sintáticas ocorrem a nível do 

grupo nominal e que o complemento determinativo e o atributo tanto dizem respeito a 

complementos como a modificadores restritivos do nome e que o aposto é sempre um 

modificador apositivo do nome, as objeções que a elas se levantam caem por terra. 

Consequentemente, na aula de latim, bastaria realçar que o genitivo 

corresponderá aos complementos ou modificadores restritivos do nome com forma 

preposicional e que os modificadores restritivos do nome com forma adjetival vão, 

logicamente, concordar em género, número e caso com o nome que complementam ou 

modificam. Já em relação ao modificador apositivo do nome, o mesmo acontecerá desde 

que este seja de natureza adjetival ou nominal, pois caso contrário, como vimos na frase 

(d), terá de respeitar a organização sintática própria da oração subordinada adjetiva 

relativa explicativa, concordando o pronome relativo sempre em género e número com 

o nome ao qual se reporta a nova informação. 

Ainda a este propósito, convém referir que também as orações subordinadas 

adjetivas relativas restritivas funcionam como modificadores restritivos do nome, 

devendo, claro, o pronome relativo concordar em género e número com o nome cuja 

referência restringem, como se verifica no exemplo seguinte, no qual a forma quam 

concorda em género e número com o nome Villa, restringindo a sua referência, mas não 

sendo por este selecionado. 

 

(e) Villa quam videmus magna est. (A casa de campo que vemos é grande). 
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Em síntese, estas são as principais alterações do DT a nível das funções 

sintáticas e também aquelas que poderão criar um conflito terminológico na 

aprendizagem do latim, quando os alunos não reconhecerem os termos da NGP. Parece, 

contudo, haver, para os casos referidos, soluções de conciliação, que merecem ser 

testadas oportunamente. 

 Propomos, por isso, que, no futuro, uma vez que os estudantes não reconhecerão 

a NGP, se utilizem, no ensino do latim, as funções sintáticas propostas pelo DT, 

ressalvando sempre a importância da regência preposicional e da circunstância (tempo, 

lugar, modo, fim e companhia, por exemplo) que esta transmite, para a justificação do 

caso utilizado no texto latino ou a utilizar em versões para a língua de Virgílio. 

Embora no caso do 10.º LH3, pelos motivos explicados, não tenha havido 

grande oportunidade para aprofundar estas questões nem o conflito terminológico, 

cremos que, com este estudo, se conseguiu demonstrar que será possível evitar 

problemas / conflitos no futuro, quer pelo domínio de ambas as terminologias desde 

cedo, quer pela aproximação do latim aos avanços mais recentes da linguística, no que 

diz respeito às línguas novilatinas, mais especificamente ao português europeu. 
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5. Conclusão 

 

Ainda que, no âmbito das atividades de funcionamento da língua (ou, se 

preferirmos, de análise morfossintática de textos e de frases selecionadas), as aulas de 

latim sempre tenham privilegiado um trabalho de cariz normativo-descritivo, a verdade 

é que a aplicação de um método mais descritivo ao ensino da gramática nas aulas de 

português é relativamente recente. A nossa prática letiva ao longo do ano de estágio 

permitiu-nos concluir que a realização de laboratórios gramaticais (oficinas de 

gramática) é um meio muito útil para ajudar os alunos a desenvolverem um melhor 

conhecimento explícito da língua, um conhecimento que eles mesmo constroem, e, no 

caso do português, a entender e a aplicar com vantagem os termos preconizados no DT. 

Quanto ao uso, nas aulas de latim, de uma terminologia gramatical diferente 

daquela que os alunos aprendem atualmente nas de português parece, para já, não causar 

grande conflito terminológico na aprendizagem, o que se justifica com o facto de 

aqueles ainda estarem habituados aos termos preconizados pela NGP. 

Uma vez que a experiência nas aulas de língua materna aparentemente sugere 

que o emprego da nomenclatura do DT é positivo e uma vez que também já há 

linguistas que se consagram ao estudo do latim a advogar uma prática letiva mais 

experimental no âmbito desta língua, é oportuno levantar a seguinte questão: 

pretendemos continuar a trabalhar a gramática de um modo tradicional nas aulas de 

latim ou devemos tentar adaptar métodos e conteúdos em função dos avanços da 

linguística? 

Este é mais um dos casos em que o meio-termo, o bom senso, deve operar. Os 

argumentos de que uma mudança de paradigma e de terminologia tornam a 

aprendizagem mais difícil e de que, para além de questões etimológicas, é tudo 

diferente, poderão levar a que se assista progressivamente a um maior aumento do 
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desinteresse pela aprendizagem das línguas clássicas e que estas sejam cada vez mais 

consideradas como “línguas mortas”. Por outro lado, o conhecimento da tradição 

gramatical greco-latina permite compreender melhor a evolução da linguística, pelo que, 

acreditamos que não pode cair no esquecimento. Além disso, pensamos que algumas 

das noções que estabelece  não devem ser descuradas até mesmo nas aulas de português. 

A noção de circunstância, por exemplo, ainda que não deva ser utilizada na descrição 

sintática, pelos motivos defendidos ao longo deste trabalho, permite, desde que 

particularizada semanticamente, à semelhança do que acontece no estudo das línguas 

clássicas, uma melhor compreensão de alguns fenómenos gramaticais. 

Tendo em conta certos avanços no domínio da pedagogia das línguas, 

defendemos um trabalho cada vez mais experimental, oficinal, na aula de latim, baseado 

em critérios sintáticos e semânticos que permitam levar o estudante a trabalhar os dados 

desta língua, ao mesmo tempo que capta as especificidades do latim.  

Tal como tentámos mostrar através dos exemplos fornecidos no capítulo 4 deste 

estudo, os laboratórios ou oficinas gramaticais a construir e a aplicar deverão, por 

exemplo, permitir que os alunos entendam a noção de caso (que, à partida, não lhes é 

familiar na aula de língua materna, o português) ou que o facto de a circunstância a 

exprimir em latim forçar o uso de determinada preposição e de determinado caso é um 

fenómeno específico do seu sistema gramatical que, à partida, não se relaciona com o 

estatuto argumental / não argumental de certos constituintes (tendo em conta que, pelo 

que aprendem nas aulas de língua portuguesa, os alunos estão cada vez mais 

familiarizados com uma análise sintática das frases que parte deste pressuposto teórico). 

Ainda que, no caso da aprendizagem da língua latina no Ensino Secundário, se 

privilegie começar o seu estudo pelas semelhanças etimológicas entre o português e o a 

língua do Lácio, advogámos a favor de que, ao longo desse processo de aprendizagem, 

se deve partir do conhecimento que os alunos têm da sua própria língua, comparando e 

contrastando as duas línguas, de forma a que, progressivamente, os alunos possam 

compreender, de forma autónoma, o que a língua lhes traz de novo. 

Neste sentido, a nosso ver, tudo o que possa vir a ser feito para concretizar estes 

propósitos deve garantir sempre o estatuto especial do latim, enquanto língua 

estrangeira, língua-mãe das novilatinas e, sem dúvida, uma importante língua de cultura. 
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Contudo, sabemos que, para os atingir, há ainda um longo caminho a percorrer. 

São necessários mais estudos que permitam averiguar o impacto da implementação da 

nova terminologia linguística no ensino do português e ainda a sua aplicabilidade ao 

ensino do latim. Acreditamos que certamente será possível concluir que saber latim é 

importante para todos quantos estudam a nossa língua materna, independentemente da 

terminologia em uso. Com efeito, mesmo quem sabe pouco latim, mas consegue 

reconhecer e aplicar corretamente os seus casos, está, sem dúvida, mais bem preparado 

para, independentemente da terminologia a utilizar, compreender a sintaxe do 

português. 

Esperamos que uma boa e forte formação dos professores de latim, que, à 

partida, também lecionarão português, seja capaz de evitar que o possível conflito 

terminológico – para o qual tentámos apresentar uma proposta de solução neste estudo – 

nunca aconteça em larga escala. 

Concluímos citando as palavras de Anna Cardinaletti, que parecem ser muito 

oportunas para abrir uma posterior e maior discussão sobre esta temática: 

 

 «To sum up, linguistic theory can offer new descriptive tools to 

language teaching. This in particularly useful in the teaching of a language 

which is no longer spoken by native speakers and is learnt in a unnatural 

settings, only at school, only through reading. 

 The comparative approach inspired by contemporary linguistics theory 

has a number of advantages for language teaching.» 49 

 

 

                     
49 Anna Cardinaletti, op. cit., p. 441. 
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Anexos 

 

Lista de anexos: 

 

Anexo I – Planificação da aula de português do dia 08 de novembro de 2011: 

Laboratório gramatical sobre os tipos de sujeito 

 

Anexo II – Planificação da aula de português do dia 06 de março de 2012: Laboratório 

gramatical sobre o complemento oblíquo e o modificador do grupo verbal 

 

Anexo III – Planificação da aula de português do dia 04 de maio de 2012: Laboratório 
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Anexo I – Planificação da aula de português do dia 08 de novembro de 

2011: Laboratório gramatical sobre os tipos de sujeito 

 

TEMPO: 

 

• um bloco de 90 minutos. 

 

PRÉ-REQUISITOS: 

 

Os alunos: 

• possuem noções de sintaxe: frase simples, frase complexa, oração, coordenação 

e subordinação, sujeito, sujeito simples, sujeito composto. 

• conhecem e identificam funções sintáticas nucleares, ainda que não respeitando 

os termos preconizado pelo Dicionário Terminológico. 

• identificam os diferentes tipos de sujeito, ainda que seja de uma forma 

elementar. 

• distinguem relações de coordenação e de subordinação. 

• conhecem a sintaxe das orações subordinadas substantivas completivas e 

reconhecem a aplicação do termo substantiva. 

• identificam classes de palavras. 

 

ESTRATÉGIAS / ATIVIDADES: 

 

• realização de um laboratório gramatical. 

 

MATERIAIS: 

 

• ficha de trabalho; 

• computador; 

• projetor; 

• caderno diário; 

• quadro e marcador. 
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a) DESE$VOLVIME$TO DA AULA – 08/11/2011 

 

1.º Momento 

 

Os alunos: 

• registam o sumário. 

 

 

 

 

 

 

 

• sintetizam a aula anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Momento 

 

Os alunos: 

• relembram o último laboratório 

gramatical realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos: 

→ Lição n.º 15 (08/11/2011) 

Sumário: Realização de um 

laboratório gramatical sobre a 

função sintática de sujeito e os 

seus diferentes tipos. A utilização 

do termo “substantiva” na oração 

subordinada relativa. 

 

→ fazem o resumo da aula anterior: 

• continuação e conclusão do 

estudo da crónica. 

• distinção entre os diferentes 

tipos de informação veiculada 

pelos Media. 

• realização de uma atividade 

sobre as cadeias referenciais. 

 

 

 

Os alunos: 

→ retomam o último laboratório 

gramatical: 

• as orações subordinadas 

substantivas completivas e 

as orações subordinadas 

adjetivas relativas e as 

diferenças entre o 

pronome relativo e a 
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• realizam uma ficha de trabalho no 

formato de Laboratório 

Gramatical. 

 

• em conjunto com o professor, 

realizam os exercícios até à alínea 

1.4., inclusive. 

 

• realizam individualmente a alínea 

1.5. 

 

• corrigem a alínea 1.5. 

 

• realizam, em conjunto com o 

professor, o segundo exercício, até à 

alínea 2.5.3., inclusive. 

 

• realizam individualmente a alínea 

2.5.4. 

 

• corrigem a alínea 2.5.4. 

 

• realizam com o apoio do professor o 

exercício 3 até a alínea 3.2.1., 

inclusive. 

 

• realizam individualmente a alínea 

3.2.2. 
 

• corrigem a alínea realizada 

individualmente. 

conjunção subordinativa 

completiva que. 

 

→ cf. I. b) Laboratório gramatical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ cf. I. b) Laboratório gramatical 

(correção) 
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• realizam, em conjunto com o 

professor, a alínea 3.3, excetuando a 

3.3.3. 

 

• realizam a alínea 3.3.3. 

individualmente. 

 

• corrigem a referida alínea. 

 

• realizam individualmente o exercício 

4. 

 

• Corrigem o exercício 4. 

 

• realizam individualmente os 

exercícios 1. e 2. dos Exercícios de 

aplicação. 

 

 

• corrigem os exercícios 1. e 2. dos 

Exercícios de aplicação. 

 

• realizam, sob a orientação do 

professor, o exercício 3. dos 

Exercícios de aplicação. 

 

3.º Momento 

 

Os alunos: 

• registam o trabalho de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Os alunos: 

→ Oficina de escrita 
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b) MATERIAIS UTILIZADOS - 08/11/2011 

 



 
 

 



 
Ano Letivo 2011/2012 

LABORATÓRIO GRAMATICAL: TIPOS DE SUJEITO 

Português – 10.º G 

08/11/2011 

Nome: ____________________________________ N.º: ____ 
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              Ao longo do seu percurso escolar, já realizou inúmeras análises sintáticas, quer de 

frases simples, quer de frases complexas. 

             Neste laboratório gramatical, irá recordar alguns aspetos sobre a função sintática de 

sujeito e aprofundar as noções que tem sobre os seus diferentes tipos. 

N.B.: Deve responder no caderno diário ou numa folha à parte. 

 

1. Atente nas seguintes frases: 

(a) O rapaz sorriu. 

(b) A rapariga comeu uma maçã. 

(c)  Os alunos fizeram coisas diferentes. 

(d)  As alunas compraram livros. 

(e) As raparigas deram um livro ao rapaz. 

1.1. Sublinhe as formas verbais presentes nas frases. 

1.2. Redija para cada frase uma pergunta sobre quem causou a situação ou quem se 

encontra no estado descrito pelo verbo e registe a resposta. Apresenta-se a primeira 

como exemplo: 

(a) O rapaz sorriu. 

Quem sorriu? O rapaz. 

1.3. Identifique o grupo nominal que, em cada frase, pode ser substituído por um dos 

pronomes pessoais na forma nominativa ele / ela / eles / elas. Apresenta-se a 

primeira como exemplo: 

(a) O rapaz sorriu. 

Ele sorriu. 

1.3.1. Identifique a posição dos pronomes na frase. 

1.4. Reescreva as frases invertendo o número dos grupos nominais que substituiu em 1.3. 

(passando do singular para o plural ou vice-versa). Apresenta-se a primeira como 

exemplo. 

(a) O rapaz sorriu. 

Os rapazes sorriram. 

1.4.1. Para além da alteração nos grupos nominais, que outras alterações teve que 

fazer nas frases na questão anterior? 
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1.5. A partir dos exercícios anteriores, é possível concluir-se: 

 

2. Repare, porém, nas seguintes frases: 

(a) Quem ofereceu o livro gosta de ler. 

(b) O que gosta de ler é mais feliz. 

(c) É verdade que o rapaz não gosta de ler. 

2.1. Estas frases são complexas. Concorda? Justifique. 

2.2. Trata-se de coordenação ou subordinação? Justifique. 

2.3. Sublinhe o verbo principal de cada uma das frases. 

 

2.4. Atente nas frases (a) e (b): 

2.4.1. Redija para cada frase uma pergunta sobre quem causou a situação ou quem 

se encontra no estado descrito pelo verbo principal e registe a resposta. 

2.4.2. Substitua as orações sublinhadas por um pronome pessoal na forma 

nominativa e indique se as frases mantêm a sua gramaticalidade. 

2.4.3. Reescreva a frase (b) invertendo o número da oração sublinhada (passando 

do singular para o plural ou vice-versa). 

2.4.4. Estas orações parecem ou não referir-se a alguém?  

Essa poderá ser uma das razões para afirmarmos que são orações 

________________. 

 

2.5.   Atente na frase (c): 

2.5.1. Redija para a frase uma pergunta sobre o que causou a situação ou o que se 

encontra no estado descrito pelo verbo principal e registe a resposta. 

2.5.2. Substitua a oração sublinhada pelo pronome demonstrativo isso e indique se 

a frase mantém a sua gramaticalidade. 

2.5.3. Esta oração é ou não necessária para a mensagem que o verbo quer 

transmitir? 

Por essa razão, por completar o sentido do verbo, afirmamos que é uma 

oração ________________. 

 

            O grupo nominal que é a resposta à pergunta “_________?”, que pode ser substituído 

por um pronome _____________ na forma nominativa em posição _______________ e que 

concorda com o verbo em _______________ é o sujeito. 
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2.5.4.  Complete e fixe bem: 

 

           

3. Atente nos seguintes conjuntos de frases: 

 

CONJUNTO A: 

(a) O João foi ver um jogo de futebol ao estádio. 

(b) Eles deram início ao jogo. 

(c) Entraram os jogadores. 

(d) É certo que o João vibra bastante com os jogos de futebol. 

(e) Quem tinha a bola nos pés lesionou-se. 

 

CONJUNTO B: 

(a) O João e o jogador ficaram muito tristes. 

(b) Quem estava a ver o jogo em casa e quem estava a torcer pela equipa 

adversária não sentiu o mesmo. 

(c) O João e quem apoiava a mesma equipa esperaram o jogador no final do 

jogo. 

               A oração subordinada iniciada por um pronome relativo, como quem ou o(s)/a(s) que, 

diz-se subordinada _____________. Quando responde à questão “__________?”, pode ser 

substituída por um pronome ____________ na forma nominativa em posição 

_______________ e concorda com o verbo em ______________, desempenha a função 

sintática de sujeito. 

                A oração subordinada iniciada por uma conjunção subordinativa completiva (que) 

diz-se subordinada ________________. Quando responde à questão “________?”, pode ser 

substituída pelo pronome _______________ isso e concorda com o verbo  em 

_________________, desempenha a função sintática de sujeito. 

               As orações subordinadas ________________ e _________________ são substantivas 

quando desempenham funções sintáticas típicas do nome. 

            Além do grupo ______________, as orações ______________ ______________ 

_________________ e __________________ podem desempenhar a função sintática de 

________________.        

                  Agora que já recordámos alguns aspetos importantes acerca da função sintática 

de sujeito, convém saber identificar e distinguir os diferentes tipos. Isto permitir-nos-á uma 

melhor interpretação e compreensão das frases, bem como nos ajudará na identificação das 

restantes funções sintáticas. 
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CONJUNTO C: 

(a) Marcou um golo excelente. 

(b) Diz-se que era um jogo muito importante. 

(c) Chovia muito nesse dia. 

(d) Ele há cada uma! 

 

3.1. Redija para cada frase uma pergunta sobre quem causou a situação ou quem se 

encontra no estado descrito pelo verbo e registe a resposta. Em seguida, sublinhe, 

em cada uma das frases, os constituintes que desempenham a função sintática de 

sujeito. Nas frases em que não for possível encontrar o sujeito assinale com o 

símbolo Ø. 

 

3.2. Atente somente nas frases dos conjuntos A e B. 

3.2.1. Identifique os elementos que constituem os sujeitos das frases dos conjuntos 

A e B. Ou seja, diga se se trata de um sujeito constituído por um ou vários 

grupos nominais ou por uma ou várias orações subordinadas. 

 

3.2.2. Complete as seguintes conclusões: 

 

             No conjunto A, o sujeito das frases (__), (__) e (__) é constituído por único grupo 

____________ e o das frases (__) e (__) por uma única oração subordinada ______________  

_______________ e _______________, respetivamente. Quando assim acontece, dizemos 

que estamos perante um sujeito simples. 

             Nas frases do conjunto B, o sujeito é constituído por mais do que um grupo 

______________ (como acontece na frase (__)), por mais do que uma _____________ (como 

acontece em (__)) ou por uma combinação destas categorias (como acontece em (__)). Neste 

caso, estamos diante de um sujeito composto. 

 

3.3. Fixe a sua atenção nas frases que constituem o Conjunto C. 

3.3.1. Consegue identificar o sujeito das frases (a), (b) e (c)? Justifique. 

3.3.2.  Suprima o pronome pessoal Ele da frase (d) e verifique se esta mantém a sua 

gramaticalidade. 

3.3.2.1. Parece-lhe que o pronome é necessário para que frase seja gramatical 

ou faça sentido? Diga porquê. 
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3.3.3. Complete as conclusões, de acordo com as indicações que elas lhe sugerem. 

 

               Encontramos, nas frases do conjunto C, um outro tipo de sujeito: o sujeito nulo. O 

sujeito nulo é aquele que não está expresso. 

               Na frase (__) encontramos um sujeito nulo subentendido, uma vez que o sujeito, não 

estando explícito, pode ser retomado a partir do contexto em que se inscreve a frase. 

                 Na frase (__) estamos perante um sujeito nulo indeterminado. É próprio deste tipo de 

sujeito não se saber quem diz ou quem conta algo e depararmo-nos com uma entidade não 

específica (alguém). 

               Na frase (__) estamos diante de um sujeito nulo expletivo, pois é a forma verbal que 

inicia a frase e é uma forma verbal que não seleciona sujeito, como o verbo haver (enquanto 

verbo principal da frase) e outros que, como o do exemplo, se reportam a fenómenos da 

natureza.  

                Em frases como a (__), o pronome pessoal Ele assume-se também como sujeito 

expletivo, uma vez que não tem qualquer interpretação. 

 

 

4. Vamos lá ver se se recorda… 

→ O sujeito pode ser expresso por um grupo _______________, por uma oração 

_______________ _________________ _______________ ou por uma oração 

_______________ _________________ __________________. 

→ Pode ser _____________, quando é constituído por um só elemento ou 

_______________, quando é por dois ou mais elementos coordenados. 

→ O sujeito diz-se _______________, quando não está expresso. Neste caso, consoante 

a realidade/situação que a frase cria/exprime, o sujeito poderá ser ____________ 

_________________, ____________ ________________ ou _____________ 

_________________. 
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Exercícios de aplicação 

 

1. A Coluna A apresenta um conjunto de frases e a Coluna B a designação conferida a cada 

um dos diferentes tipos de sujeito, de acordo com o Dicionário Terminológico de 2008. 

Faça corresponder a cada frase da Coluna A a única designação da Coluna B que lhe está 

associada. A designação escolhida deve ser, de entre todas as que se apliquem, a mais 

completa possível. 

Escreva as letras e os números correspondentes. Utilize cada letra e cada número apenas 

uma vez. 

 

COLUNA A COLUNA B 

a) Foi lamentável que aquilo tivesse acontecido. 

b) Há coisas inexplicáveis. 

c) Lês cada vez mais. 

d) Eu, tu, o Pedro e a Maria somos os mais altos 

da turma. 

e) Dizem que vai chover amanhã. 

1. Sujeito nulo 

2. Sujeito composto 

3. Sujeito simples 

4. Sujeito nulo expletivo 

5. Sujeito nulo subentendido 

6. Sujeito nulo indeterminado 

1.1. Identifique o sujeito de cada uma das frases da Coluna A. 

 

2. Selecione, para cada um dos itens seguintes, a alternativa correta: 

 

2.1. O Sujeito de «Amanheceu.» é de tipo: 

a) Nulo indeterminado. 

b) Nulo subentendido. 

c) Nulo expletivo. 

d) Simples. 

 

2.2. Na frase «Vamos acampar!» estamos perante um sujeito de tipo: 

a) Simples, constituído por um grupo nominal. 

b) Nulo subentendido. 

c) Simples, constituído por um grupo verbal. 

d) Nulo indeterminado. 

 

 



 

89 

2.3. O sujeito da frase «Ao final da tarde chegaram os turistas ao parque de 

campismo.» é: 

a) Nulo subentendido. 

b) Simples. 

c) A frase não tem sujeito. 

d) Nenhuma das opções anteriores. 

 

2.4. Na frase «Nós, a Francisca e quem tu sabes fomos acampar para o mesmo local.» 

encontramos um sujeito de tipo: 

a) Simples, constituído por uma oração subordinada substantiva relativa. 

b) Composto, constituído por um grupo nominal e por uma oração 

subordinada substantiva completiva. 

c) Simples, constituído por uma oração subordinada substantiva completiva. 

d) Composto, constituído por um grupo nominal e por uma oração 

subordinada substantiva relativa. 

 

3. No texto que se segue, identifique os sujeitos sintáticos e classifique-os quanto ao seu 

tipo. Na classificação deve indicar o que constitui o sujeito (grupo nominal e/ou oração 

substantiva relativa ou completiva). 

 

A Francisca, o João, a Maria e o Pedro estavam a conversar: 

− Podíamos ir até à praia. – sugeriu o Pedro. 

− Ouvi dizer que vai chover. – retorquiu a Maria. 

− Ouviste dizer?!? Dizem muita coisa por aí! – troçou o João. 

− Pois… Eu também não sei se me acredito nisso. Está um sol tão bonito. Tu e quem 

disse isso devem estar equivocados. – disse o Pedro. 

A Francisca, com um ar malandro, sorriu e segredou ao ouvido do Pedro: 

−É lamentável que não saibas que ela não gosta de ir à praia. 

O Pedro, olhando para o céu e depois para a Maria, exclamou: 

− Ele há cada uma! 

E continuaram a conversar. 

 

Bom trabalho! 



 

 



 
Ano Letivo 2011/2012 

LABORATÓRIO GRAMATICAL: TIPOS DE SUJEITO 

Português – 10.º G 
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CORREÇÃO 
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              Ao longo do seu percurso escolar, já realizou inúmeras análises sintáticas, quer de 

frases simples, quer de frases complexas. 

             Neste laboratório gramatical, irá recordar alguns aspetos sobre a função sintática de 

sujeito e aprofundar as noções que tem sobre os seus diferentes tipos. 

N.B.: Deve responder no caderno diário ou numa folha à parte. 

 

1. Atente nas seguintes frases: 

(a) O rapaz sorriu. 

(b) A rapariga comeu uma maçã. 

(c)  Os alunos fizeram coisas diferentes. 

(d)  As alunas compraram livros. 

(e) As raparigas deram um livro ao rapaz. 

1.1. Sublinhe as formas verbais presentes nas frases. 

1.2. Redija para cada frase uma pergunta sobre quem causou a situação ou quem se 

encontra no estado descrito pelo verbo e registe a resposta. Apresenta-se a primeira 

como exemplo: 

(a) O rapaz sorriu. 

Quem sorriu? O rapaz. 

(b) A rapariga comeu uma maçã. 

Quem comeu uma maçã? A rapariga. 

(c) Os alunos fizeram coisas diferentes. 

Quem fez coisas diferentes? Os alunos. 

(d) As alunas compraram livros. 

Quem comprou livros? As alunas. 

(e) As raparigas deram um livro ao rapaz. 

Quem deu um livro ao rapaz? As raparigas. 

1.3. Identifique o grupo nominal que, em cada frase, pode ser substituído por um dos 

pronomes pessoais na forma nominativa ele / ela / eles / elas. Apresenta-se a 

primeira como exemplo: 

(a) O rapaz sorriu. 

Ele sorriu.
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(b) A rapariga comeu uma maçã. 

Ela comeu uma maçã. 

(c) Os alunos fizeram coisas diferentes. 

Eles fizeram coisas diferentes. 

(d) As alunas compraram livros. 

Elas compraram livros. 

(e) As raparigas deram um livro ao rapaz. 

Elas deram um livro ao rapaz. 

1.3.1. Identifique a posição dos pronomes na frase. 

Os pronomes encontram-se, na frase, em posição inicial. 

1.4. Reescreva as frases invertendo o número dos grupos nominais que substituiu em 1.3. 

(passando do singular para o plural ou vice-versa). Apresenta-se a primeira como 

exemplo. 

(a) O rapaz sorriu. 

Os rapazes sorriram. 

(b) A rapariga comeu uma maçã. 

As raparigas comeram uma maçã. 

(c) Os alunos fizeram coisas diferentes. 

O aluno fez coisas diferentes. 

(d) As alunas compraram livros. 

A aluna comprou livros. 

(e) As raparigas deram um livro ao rapaz. 

A rapariga deu um livro ao rapaz. 

1.4.1. Para além da alteração nos grupos nominais, que outras alterações teve que 

fazer nas frases na questão anterior? 

Para além da alteração nos grupos nominais, houve necessidade de 

efetuar alterações no grupo verbal, para que, em cada frase, o verbo 

concordasse em número com o grupo nominal. Caso contrário, a frase 

ficaria agramatical. 

1.5. A partir dos exercícios anteriores, é possível concluir-se: 

 

 

            O grupo nominal que é a resposta à pergunta “quem?”, que pode ser substituído por 

um pronome pessoal na forma nominativa em posição inicial e que concorda com o verbo 

em número é o sujeito. 
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2. Repare, porém, nas seguintes frases: 

(a) Quem ofereceu o livro gosta de ler. 

(b) O que gosta de ler é mais feliz. 

(c) É verdade que o rapaz não gosta de ler. 

2.1. Estas frases são complexas. Concorda? Justifique. 

Sim, estas frases são complexas. Podemos afirmá-lo, porque todas elas contêm 

mais do que um predicado, ou seja, mais do que uma forma verbal. 

2.2. Trata-se de coordenação ou subordinação? Justifique. 

Trata-se de subordinação, uma vez que há uma oração principal e uma outra que 

depende desta para fazer sentido. Por exemplo, as frases sublinhadas não fazem 

sentido por si só. 

2.3. Sublinhe o verbo principal de cada uma das frases. 

 

2.4. Atente nas frases (a) e (b): 

2.4.1. Redija para cada frase uma pergunta sobre quem causou a situação ou quem 

se encontra no estado descrito pelo verbo principal e registe a resposta. 

(a) Quem ofereceu o livro gosta de ler. 

Quem gosta de ler? Quem ofereceu o livro. 

(b) O que gosta de ler é mais feliz. 

Quem é mais feliz? O que gosta de ler. 

2.4.2. Substitua as orações sublinhadas por um pronome pessoal na forma 

nominativa e indique se as frases mantêm a sua gramaticalidade. 

(a) Quem ofereceu o livro gosta de ler. 

Ele/Ela gosta de ler. 

(b) O que gosta de ler é mais feliz. 

Ele é mais feliz. 

 

Ambas as frases mantêm a sua gramaticalidade. 

 

2.4.3. Reescreva a frase (b) invertendo o número da oração sublinhada (passando 

do singular para o plural ou vice-versa). 

(b) O que gosta de ler é mais feliz. 

Os que gostam de ler são mais felizes. 

 

2.4.4. Estas orações parecem ou não referir-se a alguém?  

Essa poderá ser uma das razões para afirmarmos que são orações relativas. 
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2.5.   Atente na frase (c): 

2.5.1. Redija para a frase uma pergunta sobre o que causou a situação ou o que se 

encontra no estado descrito pelo verbo principal e registe a resposta. 

(c) É verdade que o rapaz não gosta de ler. 

O que é verdade? Que o rapaz não gosta de ler. 

2.5.2. Substitua a oração sublinhada pelo pronome demonstrativo isso e indique se 

a frase mantém a sua gramaticalidade. 

(c) É verdade que o rapaz não gosta de ler. 

É verdade isso. OU Isso é verdade. 

2.5.3. Esta oração é ou não necessária para a mensagem que o verbo quer 

transmitir? 

Sim, é necessária. Caso contrário, ficaríamos sem saber qual o facto que 

«é verdade» e a frase ficaria “incompleta”. 

Por essa razão, por completar o sentido do verbo, afirmamos que é uma 

oração completiva. 

 

2.5.4.  Complete e fixe bem: 

 

               A oração subordinada iniciada por um pronome relativo, como quem ou o(s)/a(s) que, 

diz-se subordinada relativa. Quando responde à questão “quem?”, pode ser substituída por 

um pronome pessoal na forma nominativa em posição inicial e concorda com o verbo em 

número, desempenha a função sintática de sujeito. 

                A oração subordinada iniciada por uma conjunção subordinativa completiva (que) 

diz-se subordinada completiva. Quando responde à questão “o que?”, pode ser substituída 

pelo pronome demonstrativo isso e concorda com o verbo em número, desempenha a 

função sintática de sujeito. 

               As orações subordinadas relativas e completivas são substantivas quando 

desempenham funções sintáticas típicas do nome. 

            Além do grupo nominal, as orações subordinadas substantivas relativas e 

completivas podem desempenhar a função sintática de sujeito.        

                  Agora que já recordámos alguns aspetos importantes acerca da função sintática 

de sujeito, convém saber identificar e distinguir os diferentes tipos. Isto permitir-nos-á uma 

melhor interpretação e compreensão das frases, bem como nos ajudará na identificação das 

restantes funções sintáticas. 
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3. Atente nos seguintes conjuntos de frases: 

 

CONJUNTO A: 

(a) O João foi ver um jogo de futebol ao estádio. 

(b) Eles deram início ao jogo. 

(c) Entraram os jogadores. 

(d) É certo que o João vibra bastante com os jogos de futebol. 

(e) Quem tinha a bola nos pés lesionou-se. 

 

CONJUNTO B: 

(a) O João e o jogador ficaram muito tristes. 

(b) Quem estava a ver o jogo em casa e quem estava a torcer pela equipa 

adversária não sentiu o mesmo. 

(c) O João e quem apoiava a mesma equipa esperaram o jogador no final do 

jogo. 

CONJUNTO C: 

(a) Marcou um golo excelente. Ø (não está expresso - «ele/ela», «o jogador») 

(b) Diz-se que era um jogo muito importante. Ø 

(c) Chovia muito nesse dia. Ø 

(d) Ele há cada uma! Ø (o «Ele» não tem qualquer interpretação, como se 

verá adiante) 

4.1. Redija para cada frase uma pergunta sobre quem causou a situação ou quem se 

encontra no estado descrito pelo verbo e registe a resposta. Em seguida, sublinhe, 

em cada uma das frases, os constituintes que desempenham a função sintática de 

sujeito. Nas frases em que não for possível encontrar o sujeito assinale com o 

símbolo Ø. 

Conjunto A 

Teste sintático: Pergunta Quem?/O que? 

(a) O João foi ver um jogo de futebol ao estádio. 

Quem foi ver um jogo de futebol ao estádio? O João. 

(b) Eles deram início ao jogo. 

Quem deu início ao jogo? Eles. 

(c) Entraram os jogadores. 

Quem entrou? Os jogadores. 

(d) É certo que o João vibra bastante com os jogos de futebol. 

O que é certo? Que o João vibra bastante com os jogos de futebol. 
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(e) Quem tinha a bola nos pés lesionou-se. 

Quem se lesionou? Quem tinha a bola nos pés. 

Conjunto B 

Teste sintático: Pergunta Quem?/O que? 

(a) O João e o jogador ficaram muito tristes. 

Quem ficou muito triste? O João e o jogador. 

(b) Quem estava a ver o jogo em casa e quem estava a torcer pela equipa 

adversária não sentiu o mesmo. 

Quem não sentiu o mesmo? Quem estava a ver o jogo em casa e quem 

estava a torcer pela equipa adversária. 

(c) O João e quem apoiava a mesma equipa esperaram o jogador no final 

do jogo. 

Quem esperou o jogador no final do jogo? O João e quem apoiava a 

mesma equipa. 

Conjunto C 

Teste sintático: Pergunta Quem?/O que? 

(a) Marcou um golo excelente. 

Quem marcou um golo excelente? Ø – subentende-se: Ele/Ela; o 

jogador. 

(b) Diz-se que era um jogo muito importante.  

* Quem diz-se que era um jogo muito importante? Ø 

(c) Chovia muito nesse dia. 

* Quem chovia muito nesse dia? Ø 

(d) Ele há cada uma! 

   * Quem há cada uma? * Ele. Ø 

4.2. Atente somente nas frases dos conjuntos A e B. 

4.2.1. Identifique os elementos que constituem os sujeitos das frases dos conjuntos 

A e B. Ou seja, diga se se trata de um sujeito constituído por um ou vários 

grupos nominais ou por uma ou várias orações subordinadas. 

Conjunto A 

(a) O João foi ver um jogo de futebol ao estádio. 

Grupo nominal 

(b) Eles deram início ao jogo. 

Grupo nominal – forma do pronome pessoal 

(c) Entraram os jogadores. 

Grupo nominal 
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(d) É certo que o João vibra bastante com os jogos de futebol. 

Oração subordinada substantiva completiva 

(e) Quem tinha a bola nos pés lesionou-se. 

Oração subordinada substantiva relativa 

Conjunto B 

(a) O João e o jogador ficaram muito tristes. 

Dois grupos nominais 

(b) Quem estava a ver o jogo em casa e quem estava a torcer pela equipa 

adversária não sentiu o mesmo. 

Duas orações subordinadas substantivas relativas 

(c) O João e quem apoiava a mesma equipa esperaram o jogador no final 

do jogo. 

Um grupo nominal e uma oração subordinada substantiva relativa 

 

4.2.2. Complete as seguintes conclusões: 

             No conjunto A, o sujeito das frases (a), (b) e (c) é constituído por único grupo nominal 

e o das frases (d) e (e) por uma única oração subordinada substantiva completiva e relativa, 

respetivamente. Quando assim acontece, dizemos que estamos perante um sujeito simples. 

             Nas frases do conjunto B, o sujeito é constituído por mais do que um grupo nominal 

(como acontece na frase (a)), por mais do que uma oração (como acontece em (b)) ou por 

uma combinação destas categorias (como acontece em (c)). Neste caso, estamos diante de 

um sujeito composto. 

 

4.3. Fixe a sua atenção nas frases que constituem o Conjunto C. 

4.3.1. Consegue identificar o sujeito das frases (a), (b) e (c)? Justifique. 

$a frase (a), embora o sujeito não esteja expresso, como já se demonstrou 

através do teste sintático da questão “quem? /o que?”, é-nos possível 

identificá-lo, mediante o contexto em que a fase se inscreve. 

$as frases (b) e (c) os verbos parecem não selecionar a função sintática de 

sujeito e não é possível aplicar-se nenhum dos testes sintáticos. 

 

4.3.2.  Suprima o pronome pessoal Ele da frase (d) e verifique se esta mantém a sua 

gramaticalidade. 

«Há cada uma.» 

Sim, mantém. É uma frase perfeitamente admissível. 
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4.3.2.1. Parece-lhe que o pronome é necessário para que frase seja gramatical 

ou faça sentido? Diga porquê. 

$ão, ora porque mantém a sua gramaticalidade, ora porque não 

altera em nada o sentido da frase. 

 

4.3.3. Complete as conclusões, de acordo com as indicações que elas lhe sugerem. 

 

               Encontramos, nas frases do conjunto C, um outro tipo de sujeito: o sujeito nulo. O 

sujeito nulo é aquele que não está expresso. 

               Na frase (a) encontramos um sujeito nulo subentendido, uma vez que o sujeito, não 

estando explícito, pode ser retomado a partir do contexto em que se inscreve a frase. 

                 Na frase (b) estamos perante um sujeito nulo indeterminado. É próprio deste tipo de 

sujeito não se saber quem diz ou quem conta algo e depararmo-nos com uma entidade não 

específica (alguém). 

               Na frase (c) estamos diante de um sujeito nulo expletivo, pois é a forma verbal que 

inicia a frase e é uma forma verbal que não seleciona sujeito, como o verbo haver (enquanto 

verbo principal da frase) e outros que, como o do exemplo, se reportam a fenómenos da 

natureza.  

                Em frases como a (d), o pronome pessoal Ele assume-se também como sujeito 

expletivo, uma vez que não tem qualquer interpretação. 

 

 
 

5. Vamos lá ver se se recorda… 

→ O sujeito pode ser expresso por um grupo nominal, por uma oração subordinada 

substantiva completiva ou por uma oração subordinada substantiva relativa. 

→ Pode ser simples, quando é constituído por um só elemento ou composto, quando é 

por dois ou mais elementos coordenados. 

→ O sujeito diz-se nulo, quando não está expresso. Neste caso, consoante a 

realidade/situação que a frase cria/exprime, o sujeito poderá ser nulo subentendido, 

nulo indeterminado ou nulo expletivo. 
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Exercícios de aplicação 

 

2. A Coluna A apresenta um conjunto de frases e a Coluna B a designação conferida a cada 

um dos diferentes tipos de sujeito, de acordo com o Dicionário Terminológico de 2008. 

Faça corresponder a cada frase da Coluna A a única designação da Coluna B que 

lhe está associada. A designação escolhida deve ser, de entre todas as que se 

apliquem, a mais completa possível. 

Escreva as letras e os números correspondentes. Utilize cada letra e cada número apenas 

uma vez. 

 

COLUNA A COLUNA B 

a) Foi lamentável que aquilo tivesse acontecido. 

b) Há coisas inexplicáveis. 

c) Lês cada vez mais. 

d) Eu, tu, o Pedro e a Maria somos os mais altos 

da turma. 

e) Dizem que vai chover amanhã. 

7. Sujeito nulo 

8. Sujeito composto 

9. Sujeito simples 

10. Sujeito nulo expletivo 

11. Sujeito nulo subentendido 

12. Sujeito nulo indeterminado 

 

 CHAVE: a) – 3.; b) – 4.; c) – 5; d) – 2.; e) – 6. 

2.1. Identifique o sujeito de cada uma das frases da Coluna A. 

a) «que aquilo tivesse acontecido» 

b) [-] 

c) [-] (Tu) 

d) «Eu, tu, o Pedro e a Maria» 

e) [-] 

 

3. Selecione, para cada um dos itens seguintes, a alternativa correta: 

 

3.1. O Sujeito de «Amanheceu.» é de tipo: 

a) Nulo indeterminado. 

b) Nulo subentendido. 

c) $ulo expletivo. 

d) Simples. 
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3.2. Na frase «Vamos acampar!» estamos perante um sujeito de tipo: 

a) Simples, constituído por um grupo nominal. 

b) $ulo subentendido. 

c) Simples, constituído por um grupo verbal. 

d) Nulo indeterminado. 

 

 

3.3. O sujeito da frase «Ao final da tarde chegaram os turistas ao parque de 

campismo.» é: 

a) Nulo subentendido. 

b) Simples. 

c) A frase não tem sujeito. 

d) Nenhuma das opções anteriores. 

 

3.4. Na frase «Nós, a Francisca e quem tu sabes fomos acampar para o mesmo local.» 

encontramos um sujeito de tipo: 

a) Simples, constituído por uma oração subordinada substantiva relativa. 

b) Composto, constituído por um grupo nominal e por uma oração 

subordinada substantiva completiva. 

c) Simples, constituído por uma oração subordinada substantiva completiva. 

d) Composto, constituído por um grupo nominal e por uma oração 

subordinada substantiva relativa. 

 

4. No texto que se segue, identifique os sujeitos sintáticos e classifique-os quanto ao seu 

tipo. Na classificação deve indicar o que constitui o sujeito (grupo nominal e/ou oração 

substantiva relativa ou completiva). 

 

A Francisca, o João, a Maria e o Pedro estavam a conversar: 

− [,ós]Podíamos ir até à praia. – sugeriu o Pedro. 

− [Eu]Ouvi dizer que [-] vai chover. – retorquiu a Maria. 

− [Tu] Ouviste dizer?!? [-] Dizem muita coisa por aí! – troçou o João. 

− Pois… Eu também não sei se [eu] me acredito nisso. Está um sol tão bonito. Tu e 

quem disse isso devem estar equivocados. – disse o Pedro. 
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A Francisca, com um ar malandro, sorriu e [ela; a Francica] segredou ao ouvido do 

Pedro: 

−É lamentável que [tu] não saibas que ela não gosta de ir à praia. 

O Pedro, olhando para o céu e depois para a Maria, exclamou: 

− Ele há cada uma! 

E [eles] continuaram a conversar. 

 

Sujeito de “estavam” - «A Francisca, o João, a Maria e o Pedro» (Sujeito composto 

constituído por quatro grupos nominais - «a Francisca», «o João», «a Maria», «o 

Pedro»); 

Sujeito de “podíamos” – Sujeito nulo subentendido (nós); 

Sujeito de “sugeriu” - «o Pedro» (Sujeito simples constituído por um grupo 

nominal); 

Sujeito de “ouvi” – Sujeito nulo subentendido (eu); 

Sujeito de “vai chover” – Sujeito nulo expletivo; 

Sujeito de “retorquiu” - «a Maria» (Sujeito simples constituído por um grupo 

nominal); 

Sujeito de “ouviste” – Sujeito nulo subentendido (tu); 

Sujeito de “Dizem” – Sujeito nulo indeterminado; 

Sujeito de “troçou” – «o João» (Sujeito simples constituído por um grupo 

nominal); 

Sujeito de “sei” – Sujeito nulo subentendido (eu); 

Sujeito de “acredito” – Sujeito nulo subentendido (eu); 

Sujeito de “está” - «um sol tão bonito» (Sujeito simples constituído por um grupo 

nominal); 

Sujeito de “devem” - «Tu e quem disse isso» (Sujeito composto constituído por um 

grupo nominal, «tu», e por uma oração subordinada substantiva relativa, «quem 

disse isso»); 

Sujeito de “disse” - «o Pedro» (Sujeito simples constituído por um grupo nominal); 

Sujeito de “sorriu” - «a Francisca» (Sujeito simples constituído por um grupo 

nominal); 

Sujeito de “segredou” – Sujeito nulo subentendido (ela; a Francisca); 

Sujeito de “é” - «que não saibas que ela não gosta de ir à praia» (Sujeito simples 

constituído por uma oração subordinada substantiva completiva); 

Sujeito de “saibas” – Sujeito nulo subentendido (tu); 
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Sujeito de “gosta” – «ela» (Sujeito simples, constituído por um grupo nominal – 

forma nominativa do pronome pessoal, na 3.ª pessoa do singular, no feminino) ; 

Sujeito de “exclamou” - «o Pedro» (Sujeito simples, constituído por um grupo 

nominal); 

Sujeito de “há” – [«Ele»] (Sujeito nulo expletivo); 

Sujeito de “continuaram” – Sujeito nulo subentendido (eles). 

 

 

 

Bom trabalho! 
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Anexo II – Planificação da aula de português do dia 06 de março de 

2012: Laboratório gramatical sobre o complemento oblíquo e o 

modificador do grupo verbal 

 

TEMPO: 

 

• um bloco de 90 minutos. 

 

PRÉ-REQUISITOS: 

 

Os alunos: 

• possuem noções de sintaxe: frase simples, frase complexa, oração, coordenação 

e subordinação, sujeito, sujeito simples, sujeito composto, sujeito nulo, sujeito 

nulo subentendido, sujeito nulo indeterminado, sujeito nulo expletivo, 

predicado, complemento direto, complemento indireto. 

• conhecem e identificam funções sintáticas nucleares, ainda que não respeitando 

os termos preconizado pelo Dicionário Terminológico. 

• identificam e distinguem classes de palavras e grupos / constituintes sintáticos. 

 

ESTRATÉGIAS / ATIVIDADES: 

 

• realização de um laboratório gramatical. 

 

MATERIAIS: 

 

• ficha de trabalho; 

• computador; 

• projetor; 

• caderno diário; 

• quadro e marcador. 
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a) DESE$VOLVIME$TO DA AULA – 06/03/2012 

 

1.º Momento 

 

Os alunos: 

• registam o sumário. 

 

 

 

 

 

• sintetizam a aula anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Momento 

 

Os alunos: 

• relembram o que sabem acerca das 

funções sintáticas de sujeito, 

predicado, complemento direto e 

complemento indireto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos: 

→ Lição n.º 44 (06/03/2012) 

Sumário: Realização de um 

laboratório gramatical sobre o 

complemento oblíquo e o 

modificador do grupo verbal. 

 

→ fazem o resumo da aula anterior: 

• Conclusão da análise do 

poema de Mário Cesariny. 

• Análise do poema visual de 

Alexandre O’Neil. 

• Análise do poema «No 

poema», de Sophia de Mello 

Breyner. 

• Leitura de poemas. 

 

 

 

Os alunos: 

→ referem as principais 

caraterísticas das seguintes 

funções sintáticas: 

• Sujeito: Corresponde 

normalmente a um grupo 

nominal, obriga à 

concordância verbal e, 

regra geral, responde à 

pergunta «Quem + 
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• realizam uma ficha de trabalho no 

formato de Laboratório 

Gramatical. 

 

• realizam individualmente o exercício 

1. 

 

Predicado?». Pode ser 

substituído por um 

pronome pessoal na forma 

nominativa. 

• Predicado: Corresponde 

normalmente ao grupo 

verbal e seus 

complementos e / ou 

modificadores. Responde 

à pergunta «O que é que o 

Sujeito fez?» 

• Complemento direto: 

Corresponde normalmente 

ao grupo nominal que 

responde à pergunta «O 

que é que o Sujeito + 

Verbo?». Pode ser 

substituído por uma forma 

acusativa do pronome 

pessoal. 

• Complemento indireto: 

Corresponde ao grupo 

preposicional que 

responde à pergunta «A 

quem Sujeito + Verbo?». 

 

 

→ cf. II. b) Laboratório gramatical 
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• corrigem o exercício 1. 

 

 

• realizam, em conjunto com o 

professor, o segundo exercício. 

 

• realizam individualmente o item 3. 

 

• corrigem o item 3. 

 

• realizam, com o apoio do professor, 

os exercícios 3.1., o 4 e o 5 (na 

globalidade). 

 

• realizam individualmente o exercício 

6. 

 

• corrigem o exercício realizado 

individualmente. 

 

• realizam individualmente os 

exercícios 1. dos Exercícios de 

aplicação. 

 

• corrigem os exercícios 1. dos 

Exercícios de aplicação. 

 

• realizam individualmente os 

exercícios 2. dos Exercícios de 

aplicação. 

 

• corrigem os exercício 2. dos 

Exercícios de aplicação. 

 

→ cf. II. b) Laboratório gramatical 

(correção) 
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• realizam o exercício 3. dos 

Exercícios de aplicação. 

 

• corrigem os exercício 3. dos 

Exercícios de aplicação. 

 

• realizam o exercício 4. dos 

Exercícios de aplicação. 

• corrigem os exercício 4. dos 

Exercícios de aplicação. 

 

 

 

3.º Momento 

 

Os alunos: 

• registam o trabalho de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Os alunos: 

→ resolvem o exercício 5. dos 

Exercícios de aplicação do 

laboratório gramatical (cf. II. b) 

Laboratório gramatical) 



 

 



 

109 

 

b) MATERIAIS UTILIZADOS - 06/03/2012 

 

 



 

 



 
Ano Letivo 2011/2012 

LABORATÓRIO GRAMATICAL:  

COMPLEMENTO OBLÍQUO E MODIFICADOR DO GRUPO VERBAL 

Português – 10.º G                         06/03/2012 

Nome: ______________________________________ N.º: ____ 
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              Agora que já conhece os testes sintáticos que permitem identificar as funções 

sintáticas de sujeito, predicado, complemento direto e complemento indireto, irá, neste 

laboratório gramatical, sistematizar os seus conhecimentos acerca da função sintática de 

complemento oblíquo, bem como aprender a distinguir um complemento deste tipo de um 

modificador do grupo verbal. 

N.B.: Deve responder no caderno diário ou numa folha à parte. 

 

 

1. Atente nas frases seguintes: 

 

(A) O Pedro deu uma flor à Patrícia. 

(B) No aeroporto, o Pedro despediu-se da amiga. 

(C) A Patrícia foi para Paris na semana passada. 

(D) O Pedro telefonou à Patrícia ontem. 

(E) A Patrícia assistiu a muitos espetáculos com os amigos. 

 

1.1. Identifique os constituintes com a função sintática de sujeito, complemento 

direto e complemento indireto através dos testes relevantes. 

 

 

2. Como pôde constatar, há vários constituintes que não podem ser classificados nem 

como sujeito, nem como complemento direto, nem como complemento indireto. 

Como os classificar então? 

Para podermos responder a esta questão, vamos fazer uma experiência. Considere 

a seguinte frase: 

 

(F) Ao atender o telefone, a Patrícia confundiu o Pedro com o Miguel. 
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Na frase (F), a Patrícia é o sujeito e o Pedro o complemento direto, conforme os 

testes de substituição indicam: 

 

(F’) Ao atender o telefone, ela confundiu-o com o Miguel. 

 

Passemos à experiência! 

Vamos, agora, elaborar pares de frases constituídos por uma pergunta e uma 

resposta a essa pergunta, partindo sempre da frase (F). A pergunta segue a 

fórmula “O que é que o sujeito fez?”.  

O passo seguinte consiste em passar partes da resposta para a pergunta e verificar 

o resultado (se as frases são corretas ou não). 

 

Passo 1. Pergunta: O que é que a Patrícia fez? 

 Resposta: Ao atender o telefone, confundiu o Pedro com o Miguel. 

 

Passo 2. Pergunta: O que é que a Patrícia fez ao atender o telefone? 

  Resposta: Confundiu o Pedro com o Miguel. 

 

Passo 3. Pergunta: O que é que a Patrícia fez o Pedro? 

  Resposta: Ao atender o telefone, confundiu com o Miguel. 

 

Passo 4. Pergunta: O que é que a Patrícia fez com o Miguel? 

  Resposta: Ao atender o telefone, confundiu o Pedro. 

 

2.1. Destes quatro passos da experiência, quais foram aqueles que deram origem 

a frases agramaticais? 

 

 

3. Repita a experiência com as frases do exercício 1., de (A) a (E). 

 

3.1. Indique, colocando um * no início, quais os pares de pergunta / resposta que 

produziram frases agramaticais. 
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4. Responda, agora, às seguintes questões: 

 

Nos pares pergunta / resposta com frases gramaticais: 

 

4.1. Os constituintes com a função de complemento direto ocorriam na pergunta 

ou na resposta? 

 

4.2. O constituinte com a função de complemento indireto ocorreu na pergunta 

ou na resposta? 

 
4.3. Quais foram, dos restantes constituintes, aqueles que se comportaram como 

os complementos diretos e indiretos, ou seja, que ocorreram na resposta com 

os mesmos resultados? 

 
4.4. Quais foram, dos restantes constituintes, aqueles que não se comportaram 

como os complementos? 

 
 

5. Neste momento do laboratório, atente somente nos constituintes que identificou 

nos itens 4.3. e 4.4. 

 

5.1. Reescreva as frases sem os constituintes referidos em 4.3. As frases são 

gramaticais, agramaticais ou parecem-lhe ter um sentido incompleto? 

 

5.2. Reescreva as frases sem os constituintes referidos em 4.4. As frases são 

gramaticais, agramaticais ou parecem-lhe ter um sentido incompleto? 
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6. Complete os espaços em branco: 

 

Para guardar na memória…. 

Os constituintes da frase que não podem ser retirados sem que esta perca o 

seu ___________________ designam-se de complementos do grupo verbal e são 

constituintes centrais da frase, ou seja, são selecionados pelo verbo. 

Para além dos complementos ___________________ e 

___________________, existe o complemento ___________________. À semelhança 

dos primeiros dois, quando utilizámos o teste da pergunta / resposta, este outro só 

pode aparecer na ___________________. 

Na frase podem ainda ocorrer outros constituintes. Quando a sua remoção da 

frase não faz com que esta perca a sua ___________________ e, no teste de  

pergunta / resposta, podem ocorrer tanto na ___________________ como na 

___________________, designamo-los de ___________________, uma vez que não 

são selecionados pelo verbo. 

  

 

Exercícios de aplicação: 

 

1. Identifique as frases em que há um complemento oblíquo e sublinhe-o: 

 

a) O Pedro entrou ali. 

b) O Pedro pôs o casaco no cabide. 

c) Ele comprou o casaco ontem. 

d) Coloca o casaco aqui! 

e) Todos assistiram ao espetáculo. 

f) Na praia, o Pedro deu uma rosa à Maria. 

g) Ele precisa de companhia. 

h) Ele dirigiu-se ao quarto. 

i) O João jantou com os amigos ontem. 

j) A Maria discordou dele. 
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2. Leia as seguintes frases: 

 

I. No verão, o João comeu um gelado. 

II. O João comeu o gelado com prazer 

III. O João solicitou à mãe mais gelados. 

 

2.1. Indique a alínea correta quanto à existência da função sintática de modificador 

de grupo verbal: 

 

a) Não existe em nenhuma das frases. 

b) Existe em todas as frases. 

c) Existe apenas na I. 

d) Existe na II e na III. 

e) Existe na I e na II. 

f) Existe na I e na III. 

 

3. Escolha a alínea em que a frase apresente a seguinte estrutura: modificador do 

grupo verbal + sujeito + verbo + modificador do grupo verbal + complemento 

indireto. 

 

a) O meu irmão mais velho telefonou de França aos meus pais, ontem. 

b) O meu irmão mais velho telefonou ontem de França aos meus pais. 

c) Ontem, o meu irmão mais velho telefonou de França aos meus pais. 

d) Ontem, de França, o meu irmão mais velho telefonou aos meus pais. 

e) De França, o meu irmão mais velho telefonou aos meus pais ontem. 

 

4. Formule frases com a estrutura sintática abaixo indicada. 

 

a) sujeito + predicado (com modificador do grupo verbal) 

b) sujeito + predicado (com complemento oblíquo + modificador do grupo 

verbal) 

c) sujeito + predicado (com complemento oblíquo) 



 

116 

5. Leia atentamente os seguintes exemplos: 

 

(A) A Maria deu uma rosa à mãe naquele dia. 

(B) O João chegou de Londres ontem. 

(C) A Francisca gostou de ler contigo. 

(D) O António morou em Lisboa. 

(E) O Pedro partilhou a tua história comigo. 

 

5.1. Identifique as funções sintáticas dos constituintes, recorrendo aos testes 

relevantes. 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho! 

 



 
Ano Letivo 2011/2012 

LABORATÓRIO GRAMATICAL:  

COMPLEMENTO OBLÍQUO E MODIFICADOR DO GRUPO VERBAL 

Português – 10.º G                         06/03/2012 

CORREÇÃO 
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              Agora que já conhece os testes sintáticos que permitem identificar as funções 

sintáticas de sujeito, predicado, complemento direto e complemento indireto, irá, neste 

laboratório gramatical, sistematizar os seus conhecimentos acerca da função sintática de 

complemento oblíquo, bem como aprender a distinguir um complemento deste tipo de um 

modificador do grupo verbal. 

N.B.: Deve responder no Caderno Diário ou numa folha à parte. 

 

1. Atente nas frases seguintes: 

 

(A) O Pedro deu uma flor à Patrícia. 

(B) No aeroporto, o Pedro despediu-se da amiga. 

(C) A Patrícia foi para Paris na semana passada. 

(D) O Pedro telefonou à Patrícia ontem. 

(E) A Patrícia assistiu a muitos espetáculos com os amigos. 

 

1.1. Identifique os constituintes com a função sintática de sujeito, complemento 

direto e complemento indireto através dos testes relevantes. 

 

(A) Sujeito: «O Pedro» 

Teste da pergunta: Quem deu uma flor à Patrícia? O Pedro. 

Teste da substituição: Ele deu uma flor à Patrícia. 

Complemento direto: «uma flor» 

Teste da pergunta: O que é que o Pedro deu à Patrícia? Uma flor. 

Teste da substituição: O Pedro deu-a à Patrícia. 

Complemento indireto: «à Patrícia» 

Teste da pergunta: A quem é que o Pedro deu uma flor? À Patrícia. 

Teste da substituição: O Pedro deu-lhe uma flor. 
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(B) Sujeito: «O Pedro» 

Teste da pergunta: Quem se despediu da amiga no aeroporto? O Pedro. 

Teste da substituição: No aeroporto, ele despediu-se da amiga. 

 

(C) Sujeito: «A Patrícia» 

Teste da pergunta: Quem foi para Paris na semana passada? A Patrícia. 

Teste da substituição: Ela foi para Paris na semana passada. 

 

(D) Sujeito: «O Pedro» 

Teste da pergunta: Quem telefonou à Patrícia ontem? O Pedro. 

Teste da substituição: Ele telefonou à Patrícia ontem. 

Complemento indireto: «à Patrícia» 

Teste da pergunta: A quem é que o Pedro telefonou ontem? À Patrícia. 

Teste da substituição: O Pedro telefonou-lhe ontem. 

 

(E) Sujeito: «A Patrícia» 

Teste da pergunta: Quem assistiu a muitos espetáculos com os amigos? A Patrícia. 

Teste da substituição: Ela assistiu a muitos espetáculos com os amigos. 

 

2. Como pôde constatar, há vários constituintes que não podem ser classificados nem 

como sujeito, nem como complemento direto, nem como complemento indireto. 

Como os classificar então? 

Para podermos responder a esta questão, vamos fazer uma experiência. Considere 

a seguinte frase: 

 

(F) Ao atender o telefone, a Patrícia confundiu o Pedro com o Miguel. 

 

Na frase (F), a Patrícia é o sujeito e o Pedro o complemento direto, conforme os 

testes de substituição indicam: 

 

 

(F’) Ao atender o telefone, ela confundiu-o com o Miguel. 
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Passemos à experiência! 

Vamos, agora, elaborar pares de frases constituídos por uma pergunta e uma 

resposta a essa pergunta, partindo sempre da frase (F). A pergunta segue a 

fórmula “O que é que o sujeito fez?”.  

O passo seguinte consiste em passar partes da resposta para a pergunta e verificar 

o resultado (se as frases são corretas ou não). 

 

Passo 1. Pergunta: O que é que a Patrícia fez? 

 Resposta: Ao atender o telefone, confundiu o Pedro com o Miguel. 

 

Passo 2. Pergunta: O que é que a Patrícia fez ao atender o telefone? 

  Resposta: Confundiu o Pedro com o Miguel. 

 

Passo 3. Pergunta: O que é que a Patrícia fez o Pedro? 

  Resposta: Ao atender o telefone, confundiu com o Miguel. 

 

Passo 4. Pergunta: O que é que a Patrícia fez com o Miguel? 

  Resposta: Ao atender o telefone, confundiu o Pedro. 

 

2.1. Destes quatro passos da experiência, quais foram aqueles que deram origem 

a frases agramaticais? 

 

Os passos que deram origem a frases agramaticais foram os números 3 e 4. 

$o primeiro caso, a pergunta e a resposta parecem não fazer sentido. 

$o segundo, apesar de a pergunta não ser desprovida de sentido, a 

resposta é agramatical. 
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3. Repita a experiência com as frases do exercício 1., de (A) a (E). 

 

(A) O Pedro deu uma flor à Patrícia. 

1. O que é que o Pedro fez? Deu uma flor à Patrícia. 

2. * O que é que o Pedro fez uma flor? Deu à Patrícia. 

3. * O que é o Pedro fez à Patrícia? Deu uma flor. 

 

(B) $o aeroporto, o Pedro despediu-se da amiga. 

1. O que é que o Pedro fez? No aeroporto, despediu-se da amiga. 

2. O que é que o Pedro fez no aeroporto? Despediu-se da amiga. 

3. * O que é que o Pedro fez da amiga? No aeroporto, despediu-se. 

 

(C) A Patrícia foi para Paris na semana passada. 

1. O que é que a Patrícia fez? Foi para Paris na semana passada. 

2. * O que é que a Patrícia fez para Paris? Foi na semana passada. 

3. O que é que a Patrícia fez na semana passada? Foi para Paris. 

 

(D) O Pedro telefonou à Patrícia ontem. 

1. O que é que o Pedro fez? Telefonou à Patrícia ontem. 

2. * O que é que o Pedro fez à Patrícia? Telefonou ontem. 

3. O que é que o Pedro fez ontem? Telefonou à Patrícia. 

 

(E) A Patrícia assistiu a muitos espetáculos com os amigos. 

1. O que é que a Patrícia fez? Assistiu a muitos espetáculos com os amigos. 

2. * O que é que a Patrícia fez a muitos espetáculos? Assistiu com os amigos. 

3. O que é que a Patrícia fez com os amigos? Assistiu a muitos espetáculos.  

 

3.1. Indique, colocando um * no início, quais os pares de pergunta / resposta que 

produziram frases agramaticais. 

 

Ver resolução no item anterior. 
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4. Responda, agora, às seguintes questões: 

 

Nos pares pergunta / resposta com frases gramaticais: 

 

4.1. Os constituintes com a função de complemento direto ocorriam na pergunta 

ou na resposta? 

 

Os constituintes com a função de complemento direto ocorriam na 

resposta. 

 

4.2. O constituinte com a função de complemento indireto ocorreu na pergunta 

ou na resposta? 

 

Os constituintes com a função de complemento indireto ocorriam na 

resposta. 

 
4.3. Quais foram, dos restantes constituintes, aqueles que se comportaram como 

os complementos diretos e indiretos, ou seja, que ocorreram na resposta com 

os mesmos resultados? 

 
Os constituintes foram «da amiga», «para Paris» e «a muitos espetáculos». 

 
4.4. Quais foram, dos restantes constituintes, aqueles que não se comportaram 

como os complementos? 

 

Os constituintes foram «no aeroporto», «na semana passada», «ontem» e 

«com os amigos». 

 
 

5. Neste momento do laboratório, atente somente nos constituintes que identificou 

nos itens 4.3. e 4.4. 
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5.1. Reescreva as frases sem os constituintes referidos em 4.3. As frases são 

gramaticais, agramaticais ou parecem-lhe ter um sentido incompleto? 

 

(B) * $o aeroporto, o Pedro despediu-se. 

(C) * A Patrícia foi na semana passada. 

(E) * A Patrícia assistiu com os amigos. 

 

Parece faltar informações importantes às frases. As frases têm um sentido 

incompleto. 

 

5.2. Reescreva as frases sem os constituintes referidos em 4.4. As frases são 

gramaticais, agramaticais ou parecem-lhe ter um sentido incompleto? 

 

(B) O Pedro despediu-se da amiga. 

(C) A Patrícia foi para Paris. 

(D) O Pedro telefonou à Patrícia. 

(E) A Patrícia assistiu a muitos espetáculos. 

 

As frases parecem estar completas, isto é, são boas e, por conseguinte, 

gramaticais. 
 

6. Complete os espaços em branco: 
 

Para guardar na memória…. 

Os constituintes da frase que não podem ser retirados sem que esta perca o 

seu sentido designam-se de complementos do grupo verbal e são constituintes 

centrais da frase, ou seja, são selecionados pelo verbo. 

Para além dos complementos direto e indireto, existe o complemento 

oblíquo. À semelhança dos primeiros dois, quando utilizámos o teste da pergunta / 

resposta, este outro só pode aparecer na resposta. 

Na frase podem ainda ocorrer outros constituintes. Quando a sua remoção da 

frase  não  faz  com  que  esta  perca  a   sua  gramaticalidade  e,   no    teste  de  

pergunta / resposta, podem ocorrer tanto na pergunta como na resposta, designamo-

los de modificadores, uma vez que não são selecionados pelo verbo. 
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Exercícios de aplicação: 

 

1. Identifique as frases em que há um complemento oblíquo e sublinhe-o: 

 

a) O Pedro entrou ali. 

b) O Pedro pôs o casaco no cabide. 

c) Ele comprou o casaco ontem. 

d) Coloca o casaco aqui! 

e) Todos assistiram ao espetáculo. 

f) Na praia, o Pedro deu uma rosa à Maria. 

g) Ele precisa de companhia. 

h) Ele dirigiu-se ao quarto. 

i) O João jantou com os amigos ontem. 

j) A Maria discordou dele. 

 

2. Leia as seguintes frases: 

 

I. No verão, o João comeu um gelado. 

II. O João comeu o gelado com prazer 

III. O João solicitou à mãe mais gelados. 

 

2.1. Indique a alínea correta quanto à existência da função sintática de modificador 

de grupo verbal: 

 

a) Não existe em nenhuma das frases. 

b) Existe em todas as frases. 

c) Existe apenas na I. 

d) Existe na II e na III. 

e) Existe na I e na II. 

f) Existe na I e na III. 
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3. Escolha a alínea em que a frase apresente a seguinte estrutura: modificador do 

grupo verbal + sujeito + verbo + modificador do grupo verbal + complemento 

indireto. 

 

a) O meu irmão mais velho telefonou de França aos meus pais, ontem. 

b) O meu irmão mais velho telefonou ontem de França aos meus pais. 

c) Ontem, o meu irmão mais velho telefonou de França aos meus pais. 

d) Ontem, de França, o meu irmão mais velho telefonou aos meus pais. 

e) De França, o meu irmão mais velho telefonou aos meus pais ontem. 

 

4. Formule frases com a estrutura sintática abaixo indicada. 

 

a) sujeito + predicado (com modificador do grupo verbal) 

Por exemplo: O Pedrou jantou com os amigos. 

 

b) sujeito + predicado (com complemento oblíquo + modificador do grupo 

verbal) 

Por exemplo: A Maria foi à praia ontem. 

 

c) sujeito + predicado (com complemento oblíquo) 

Por exemplo: O Pedro gosta de chocolate. 

 

5. Leia atentamente os seguintes exemplos: 

 

(A) A Maria deu uma rosa à mãe naquele dia. 

(B) O João chegou de Londres ontem. 

(C) A Francisca gostou de ler contigo. 

(D) O António morou em Lisboa. 

(E) O Pedro partilhou a tua história comigo. 

 

5.1. Identifique as funções sintáticas dos constituintes, recorrendo aos testes 

relevantes. 
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(A) Sujeito: «A Maria» 

Teste da pergunta: Quem deu uma rosa à mãe naquele dia? A Maria. 

Teste da substituição: Ela deu uma rosa à mãe naquele dia. 

Predicado: «deu uma rosa à mãe naquele dia» 

Teste da pergunta: O que é que a Maria fez? Deu uma rosa à Mãe naquele 

dia. 

Teste da retoma anafórica: A Maria deu uma rosa à mãe naquele dia e o 

João também (= deu uma rosa à mãe naquele dia). 

Complemento direto: «uma rosa» 

Teste da pergunta: O que é que a Maria deu à mãe naquele dia? Uma rosa. 

Teste da substituição: A Maria deu-a à mãe naquele dia. 

Complemento indireto: «à mãe» 

Teste da pergunta: A quem é que a Maria deu uma rosa naquele dia? À mãe. 

Teste da substituição: A Maria deu-lhe uma rosa naquele dia? 

Modificador do grupo verbal: «naquele dia» 

Teste da pergunta / resposta: O que é que a Maria fez naquele dia? Deu uma 

flor à mãe. 

 

(B) Sujeito: «O João» 

Teste da pergunta: Quem chegou de Londres ontem? O João. 

Teste da substituição: Ele chegou de Londres ontem. 

Predicado: «chegou de Londres ontem» 

Teste da pergunta: O que é que o João fez? Chegou de Londres ontem. 

Teste da retoma anafórica: O João chegou de Londres ontem e a Maria 

também (= chegou de Londres ontem). 

Complemento oblíquo: «de Londres» 

Teste da pergunta / resposta: * O que é que o João fez de Londres? Chegou 

ontem. 

Modificador do grupo verbal: «ontem» 

Teste da pergunta / resposta: O que é que o João fez ontem? Chegou de 

Londres. 
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(C) Sujeito: «A Francisca» 

Teste da pergunta: Quem gostou de ler contigo? A Francisca. 

Teste da substituição: Ela gostou de ler contigo. 

Predicado: «gostou de ler contigo» 

Teste da pergunta: O que é que a Francisca fez? Gostou de ler contigo. 

Teste da retoma anafórica: A Francisca gostou de ler contigo e o João 

também (= gostou de ler contigo). 

Complemento oblíquo: «de ler» 

Teste da pergunta / resposta: * O que é que a Francisca fez de ler? Gostou 

contigo. 

Modificador do grupo verbal: «contigo» 

Teste da pergunta / resposta: O que é que a Francisca fez contigo? Gostou 

de ler. 

 

(D) Sujeito: «O António» 

Teste da pergunta: Quem morou em Lisboa? O António. 

Teste da substituição: Ele morou em Lisboa. 

Predicado: «morou em Lisboa» 

Teste da pergunta: O que é que o António fez? Morou em Lisboa. 

Teste da retoma anafórica: O António morou em Lisboa e o Pedro também 

(= morou em Lisboa). 

Complemento oblíquo: «em Lisboa» 

Teste da pergunta / resposta: * O que é que o António fez em Lisboa? 

Morou. 

 

(E) Sujeito: «O Pedro» 

Teste da pergunta: Quem partilhou a tua história comigo? O Pedro. 

Teste da substituição: Ele partilhou a tua história comigo. 

Predicado: «partilhou a tua história comigo» 

Teste da pergunta: O que é que o Pedro fez? Partilhou a tua história comigo. 

Teste da retoma anafórica: O Pedro partilhou a tua história comigo e o João 

também (= partilhou a tua história comigo). 
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Complemento direto: «a tua história» 

Teste da pergunta: O que é que o Pedro partilhou comigo? A tua história. 

Teste da substituição: O Pedro partilhou-a comigo. 

Complemento oblíquo: «comigo» 

Teste da pergunta / resposta: * O que é que o Pedro fez comigo? Partilhou a 

tua história. 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho! 
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Anexo III – Planificação da aula de português do dia 04 de maio de 

2012: Laboratório gramatical sobre o complemento e o modificador do 

nome 

 

TEMPO: 

 

• um bloco de 90 minutos. 

 

PRÉ-REQUISITOS: 

 

Os alunos: 

• possuem noções de sintaxe: frase simples, frase complexa, oração, coordenação 

e subordinação, sujeito, sujeito simples, sujeito composto, sujeito nulo, sujeito 

nulo subentendido, sujeito nulo indeterminado, sujeito nulo expletivo, 

predicado, complemento, complemento direto, complemento indireto, 

complemento oblíquo, modificador, modificador do grupo verbal. 

• conhecem e identificam funções sintáticas nucleares, ainda que não respeitando 

os termos preconizado pelo Dicionário Terminológico. 

• identificam e distinguem classes de palavras e grupos / constituintes sintáticos. 

 

ESTRATÉGIAS / ATIVIDADES: 

 

• realização de um laboratório gramatical. 

• diálogo orientado. 

• registo do trabalho de casa. 

 

MATERIAIS: 

 

• ficha de trabalho (cf. III. b) Laboratório gramatical); 

• computador; 

• projetor; 

• caderno diário; 

• quadro e marcador. 
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a) DESE$VOLVIME$TO DA AULA – 04/05/2012 

 

1.º Momento 

 

Os alunos: 

• registam o sumário. 

 

 

 

 

 

2.º Momento 

 

Os alunos: 

• relembram o que sabem acerca das 

funções sintáticas de sujeito, 

predicado, complemento direto, 

complemento indireto, complemento 

oblíquo e modificador do grupo 

verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos: 

→ Lição n.º 56 (04/05/2012) 

Sumário: Realização de um 

laboratório gramatical sobre o 

complemento e o modificador do 

nome. 

 

 

 

Os alunos: 

→ referem as principais 

caraterísticas das seguintes 

funções sintáticas: 

• Sujeito: Corresponde 

normalmente a um grupo 

nominal, obriga à 

concordância verbal e, 

regra geral, responde à 

pergunta «Quem + 

Predicado?». Pode ser 

substituído por um 

pronome pessoal na forma 

nominativa. 

• Predicado: Corresponde 

normalmente ao grupo 

verbal e seus 

complementos e / ou 

modificadores. Responde 

à pergunta «O que é que o 
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Sujeito fez?» 

• Complemento direto: 

Corresponde normalmente 

ao grupo nominal que 

responde à pergunta «O 

que é que o Sujeito + 

Verbo?». Pode ser 

substituído por uma forma 

acusativa do pronome 

pessoal. 

• Complemento indireto: 

Corresponde ao grupo 

preposicional que 

responde à pergunta «A 

quem Sujeito + verbo?». 

• Complemento oblíquo: 

Corresponde a um grupo 

preposicional ou adverbial 

selecionado pelo verbo. 

No teste pergunta / 

resposta, só pode ocorrer 

na resposta. 

• Modificador do grupo 

verbal: Corresponde a um 

grupo preposicional ou 

adverbial interno ao grupo 

verbal, mas não 

selecionado pelo verbo. 

No teste pergunta / 

resposta, tanto pode 

ocorrer na pergunta como 

na resposta. 
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• realizam uma ficha de trabalho no 

formato de Laboratório gramatical. 

 

• realizam individualmente o exercício 

1.1. 

 

• corrigem o exercício 1.1. 

 

• realizam, em conjunto com o 

professor, o exercício 1.2. 

 

• realizam individualmente o item 1.3. 

 

• corrigem o item 1.3. 

 

• realizam, com o apoio do professor, 

os exercícios 2.1. e 2.2. 

 

• realizam individualmente o exercício 

2.3. 

 

• corrigem o exercício realizado 

individualmente. 

 
• realizam, com o apoio do professor, 

os exercícios 3.1. e 3.2. 

 

• realizam individualmente o exercício 

3.3. 
 

• corrigem o exercício realizado 

individualmente. 

 

 

→ cf. III. b) Laboratório 

gramatical 

 

 

 

 

→ cf. III. b) Laboratório 

gramatical (correção) 
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• realizam, com o apoio do professor, o 

exercício 3.4. 

 

• realizam individualmente o exercício 

3.5. 

 

• corrigem o exercício realizado 

individualmente. 

 
• realizam individualmente o exercício 

4. 

 

• corrigem o exercício realizado 

individualmente. 

 

• realizam individualmente o exercício 

1. dos Exercícios de aplicação. 

 

• corrigem o exercício 1. dos 

Exercícios de aplicação. 

 

• realizam, com o apoio do professor, o 

exercício 2. dos Exercícios de 

aplicação. 

 

3.º Momento 

 

Os alunos: 

• registam o trabalho de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos: 

→ resolvem o exercício 3. dos 

Exercícios de aplicação do 

Laboratório Gramatical (Cf. III. 

b) Laboratório gramatical) 
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b) MATERIAIS UTILIZADOS - 04/05/2012 

 

 



 

 



 
Ano Letivo 2011/2012 

LABORATÓRIO GRAMATICAL:  

O COMPLEMENTO E O MODIFICADOR DO NOME 

Português – 10.º G                         04/05/2012 

Nome: ___________________________________ N.º: ____ 
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              Agora que já conhece os testes sintáticos que permitem identificar as funções 

sintáticas de sujeito, predicado, complemento direto, complemento indireto, complemento 

oblíquo e modificador do grupo verbal, irá, neste laboratório gramatical, chegar à conclusão 

que, assim como acontece com os verbos, também há nomes que selecionam 

complementos. 

Para tal, necessita recordar-se de que um complemento é sempre selecionado (pelo 

verbo, pelo nome ou pelo adjetivo), fornecendo informação fundamental e obrigatória, 

enquanto o modificador apenas fornece informação suplementar. 

N.B.: Deve responder no caderno diário ou numa folha à parte. 

 

1. Atente nos seguintes conjuntos de frases: 

 

CONJUNTO A: 

(A) A chegada do Pedro deixou a Patrícia feliz. 

(B) O pai do Pedro também estava no aeroporto. 

(C) A Patrícia segurava o retrato da mãe do Pedro. 

(D) O artista plástico era muito bom. 

(E) A ideia de que a mãe não podia lá estar fisicamente foi, então, bem aceite pelo 

Pedro. 

(F) A perna do Pedro estava magoada. 

(G) O porteiro do aeroporto deixou-os passar imediatamente. 

(H) A construção de uma rampa teria facilitado a vida ao Pedro. 

(I) O construtor civil não se terá lembrado disso. 

 

CONJUNTO B: 

(A) O Pedro, que não gostava nada de hospitais, tentou ocultar as dores. 

(B) Os médicos daquele hospital eram excelentes. 

(C) O Sr. António, pai do Pedro, não se deixou enganar. 

(D) O médico que viu o Pedro era muito zeloso. 

(E) Receitou-lhe um xarope amargo. 
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1.1. Reescreva as frases sem os constituintes sublinhados. 

 

1.2. Para si, todas as frases continuam a fazer sentido ou há alguma(s) que lhe 

parece(m) exprimir uma sensação de incompletude? Diga porquê. 

 

1.3. Complete: 

 

No conjunto ___, os constituintes sublinhados _______________ o sentido 

da informação dada pelo nome, podendo restringi-la. São elementos não 

_____________ pelo nome, opcionais à frase. São, por isso, ______________ do 

nome. 

No conjunto ___, os constituintes sublinhados ________________ o sentido 

do nome, acrescentando informação que é essencial para compreendermos a frase. 

São _________________ pelo nome e, por isso, são designados de 

_________________ do nome.  

 

2. Atente somente nas frases do conjunto A (exercício 1) e conclua: 

 

Os nomes que selecionam complemento são, sobretudo, os seguintes: 

→ nomes que derivam de verbos transitivos, como «chegada» (do verbos 

“chegar”) e «construção» (do “verbo construir”); 

→ nomes icónicos (relacionados com a imagem), como «retrato»; 

→ nomes que indicam graus de parentesco, como «mãe» e «pai»; 

→ nomes que designam partes de um corpo, como «perna»; 

→ nomes ligados a algumas profissões que derivam ora de outros nomes, como 

«artista» (do nome “arte”) ou «porteiro» (do nome “porta”), ora de verbos 

transitivos, como «construtor» (do verbo “construir”); 

→ alguns nomes abstratos, como «ideia», «facto», «hipótese». 

 

2.1. Indique a classe gramatical de cada uma das palavras que inicia cada 

complemento do nome. 
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2.2. Repare que, apesar de o complemento do nome nas frases (E) e (F) ser 

iniciado pela mesma classe de palavras, há algo que os distingue. Consegue 

explicar em que consiste essa distinção? 

 

2.3. Complete: 

 

O ________________ do nome é uma função sintática que pode ser 

desempenhada por um grupo _________________ (oracional ou não oracional) ou, 

menos frequentemente, por um grupo ___________________. 

 

Tenha em conta que:  

os complementos do nome são sempre de preenchimento opcional, isto é, 

apesar de serem selecionados pelo nome e com ele formarem uma unidade de 

sentido própria, podem, dependendo do contexto, ficar implícitos, não havendo 

necessidade de estarem expressos. 

Veja-se o seguinte exemplo ilustrativo: 

O João não vai aceitar o cargo. Essa ideia [de que o João vai aceitar o cargo] 

é absurda. 

 

3. Atente agora somente nas frases do Conjunto B (exercício 1). 

 

3.1. Os constituintes sublinhados parecem-lhe fornecer o mesmo tipo de 

informação em todas as frases?  

 

3.2. Se tivesse que fazer dois conjuntos de frases, consoante o tipo de informação 

fornecida por cada constituinte com a função sintática de modificador do 

nome, como faria essa divisão? Justifique as suas escolhas. 
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3.3. Complete: 

Nas frases ___, ___ e ___, os constituintes sublinhados desempenham a 

função sintática de modificador restritivo do nome, uma vez que restringem (limitam) 

o nome que modificam. 

Nas frases ___ e ___, os constituintes sublinhados desempenham a função 

sintática de modificador apositivo do nome, uma vez que não restringem o nome que 

modificam, mas apenas lhes acrescentam uma informação suplementar.  

Na escrita, os modificadores ________________ do nome são sempre 

separados por vírgula do nome que modificam, enquanto os modificadores 

______________ do nome não o podem ser. 

 

3.4. Tome como ponto de partida os dois conjuntos de frases que fez no exercício 

3.2. e indique, para as frases de cada conjunto, a classe gramatical da palavra 

que é o núcleo de cada modificador. 

 

3.5. Complete: 

 

Os elementos que podem funcionar como modificadores restritivos do nome 

podem ser grupos _______________, ______________ ou orações _______________ 

_____________ _______________ ________________. 

Os elementos que podem funcionar como modificadores apositivos são, 

tipicamente, grupos ________________ ou orações __________________ 

_________________ ____________________ __________________. 
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4. Conclua e fixe: 

 

Assim como os verbos, também os nomes podem selecionar 

________________. Os ________________ do nome podem ser grupos 

________________ (oracionais ou não oracionais) ou, menos frequentemente, grupos 

________________. 

Os nomes podem também ser restringidos ou ser acrescidos com alguma 

informação suplementar. A esses elementos chamamos ________________ do nome 

e podem ser _______________, se restringem o nome que modificam, ou 

_________________, se apenas acrescentam informações adicionais que não 

restringem o nome que está a ser modificado. Neste último caso, na escrita, o 

modificador aparece sempre isolado por __________________ do nome que 

modifica. 

Os elementos que constituem os modificadores restritivos do nome apenas 

podem ser grupos ________________, grupos _________________ ou orações 

_________________ ______________________ _________________ 

________________ e os elementos que constituem os modificadores apositivos do 

nome apenas podem ser grupos ________________ ou orações ________________ 

_________________ _________________ ________________. 

Tanto o complemento como o modificador do nome aparecem sempre à 

_____________ do nome a que se referem. 

 

Exercícios de aplicação: 

 
1. Indique a função sintática desempenhada pelos elementos sublinhados nas frases: 

a) O meu irmão mais novo adoeceu novamente. 

b) É necessária uma revisão da medicação. 

c) A decisão do médico foi bem recebida. 

d) O Carlos, meu primo, veio visitá-lo. 

e) O meu primo, que vive em Faro, demorou bastante para chegar cá. 

f) A construção de um jato particular era excelente. 

g) O carro dele é o melhor de todos. 
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2. Construa frases que obedeçam às seguintes estruturas: 

a) sujeito + complemento do nome + verbo + predicativo do sujeito. 

b) sujeito + complemento do nome + verbo + complemento direto + 

modificador restritivo do nome. 

c) sujeito + modificador apositivo do nome + verbo + complemento oblíquo + 

modificador do grupo verbal. 

d) modificador do grupo verbal + sujeito + complemento do nome+ verbo + 

modificador do grupo verbal + complemento indireto + complemento do 

nome. 

 

3. Analise sintaticamente as frases que se seguem: 

a) A construção do edifício foi difícil. 

b) Os médicos do Pedro Hispano vieram cá ontem. 

c) A Ana gosta de flores frescas e coloridas. 

d) A Maria, irmã do Pedro, deu uma flor amarela à Ana, que é prima do João. 

e) Fiz ontem uma oferta de comida aos Vicentinos da minha comunidade. 

f) A pesca baleeira tem aumentado. 

g) No sábado, os amigos da Ana assistiram ao concerto com ela. 

h) O João tem medo de aranhas peludas. 

i) O artista de circo partilhou o gelado com as crianças mais pobres. 

 

 

 

Bom trabalho! 



 
Ano Letivo 2011/2012 

LABORATÓRIO GRAMATICAL:  

O COMPLEMENTO E O MODIFICADOR DO NOME 

Português – 10.º G                         04/05/2012 

CORREÇÃO 

 

143 

              Agora que já conhece os testes sintáticos que permitem identificar as funções 

sintáticas de sujeito, predicado, complemento direto, complemento indireto, complemento 

oblíquo e modificador do grupo verbal, irá, neste laboratório gramatical, chegar à conclusão 

que, assim como acontece com os verbos, também há nomes que selecionam 

complementos. 

Para tal, necessita recordar-se que um complemento é sempre selecionado (pelo 

verbo, pelo nome ou pelo adjetivo), fornecendo informação fundamental e obrigatória, 

enquanto o modificador apenas fornece informação suplementar. 

N.B.: Deve responder no Caderno Diário ou numa folha à parte. 

 

1. Atente nos seguintes conjuntos de frases: 

 

CONJUNTO A: 

(A) A chegada do Pedro deixou a Patrícia feliz. 

(B) O pai do Pedro também estava no aeroporto. 

(C) A Patrícia segurava o retrato da mãe do Pedro. 

(D) O artista plástico era muito bom. 

(E) A ideia de que a mãe não podia lá estar fisicamente foi, então, bem aceite pelo 

Pedro. 

(F) A perna do Pedro estava magoada. 

(G) O porteiro do aeroporto deixou-os passar imediatamente. 

(H) A construção de uma rampa teria facilitado a vida ao Pedro. 

(I) O construtor civil não se terá lembrado disso. 

 

CONJUNTO B: 

(A) O Pedro, que não gostava nada de hospitais, tentou ocultar as dores. 

(B) Os médicos daquele hospital eram excelentes. 

(C) O Sr. António, pai do Pedro, não se deixou enganar. 

(D) O médico que viu o Pedro era muito zeloso. 

(E) Receitou-lhe um xarope amargo. 
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1.1. Reescreva as frases sem os constituintes sublinhados. 

 

CO$JU$TO A: 

(A) A chegada deixou a Patrícia feliz. 

(B) O pai também estava no aeroporto. 

(C) A Patrícia segurava o retrato. 

(D) O artista era muito bom. 

(E) A ideia foi, então, bem aceite pelo Pedro. 

(F) A perna estava magoada. 

(G) O porteiro deixou-os passar imediatamente. 

(H) A construção teria facilitado a vida ao Pedro. 

(I) O construtor não se terá lembrado disso. 

 
CO$JU$TO B: 

(A) O Pedro tentou ocultar as dores. 

(B) Os médicos eram excelentes. 

(C) O Sr. António não se deixou enganar. 

(D) O médico era muito zeloso. 

(E) Receitou-lhe um xarope. 

 

1.2. Para si, todas as frases continuam a fazer sentido ou há alguma(s) que lhe 

parece(m) exprimir uma sensação de incompletude? Diga porquê. 

 

 Apesar de não se tornarem agramaticais, as frases do conjunto A 

parecem estar incompletas.  

 Sem os constituintes que eliminámos, as frases, tal como estão agora, 

parecem só fazer sentido num determinado contexto. 

 Já as frases do conjunto B não se tornam agramaticais nem parecem 

estar incompletas. 
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1.3. Complete: 

 

No conjunto B, os constituintes sublinhados modificam o sentido da 

informação dada pelo nome, podendo restringi-la. São elementos não selecionados 

pelo nome, opcionais à frase. São, por isso, modificadores do nome. 

No conjunto A, os constituintes sublinhados completam o sentido do nome, 

acrescentando informação que é essencial para compreendermos a frase. São 

selecionados pelo nome e, por isso, são designados de complementos do nome.  

 

2. Atente somente nas frases do conjunto A (exercício 1) e conclua: 

 

Os nomes que selecionam complemento são, sobretudo, os seguintes: 

→ nomes que derivam de verbos transitivos, como «chegada» (do verbos 

“chegar”) e «construção» (do “verbo construir”); 

→ nomes icónicos (relacionados com a imagem), como «retrato»; 

→ nomes que indicam graus de parentesco, como «mãe» e «pai»; 

→ nomes que designam partes de um corpo, como «perna»; 

→ nomes ligados a algumas profissões que derivam ora de outros nomes, como 

«artista» (do nome “arte”) ou «porteiro» (do nome “porta”), ora de verbos 

transitivos, como «construtor» (do verbo “construir”); 

→ alguns nomes abstratos, como «ideia», «facto», «hipótese». 

 

2.1. Indique a classe gramatical de cada uma das palavras que inicia cada 

complemento do nome. 

 

CO$JU$TO A: 

(A) do Pedro – preposição contraída com determinante artigo definido. 

(B) do Pedro – preposição contraída com determinante artigo definido. 

(C) da mãe – preposição contraída com determinante artigo definido. 

do Pedro – preposição contraída com determinante artigo definido. 

(D) plástico – adjetivo. 

(E) de que a mãe não podia lá estar fisicamente – preposição. 
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(F) do Pedro – preposição contraída com determinante artigo definido. 

(G) do aeroporto – preposição contraída com determinante artigo definido. 

(H) de uma rampa – preposição. 

(I) civil – adjetivo. 

 

2.2. Repare que, apesar de o complemento do nome nas frases (E) e (F) ser 

iniciado pela mesma classe de palavras, há algo que os distingue. Consegue 

explicar em que consiste essa distinção? 

 

  Tanto a frase (E) como a frase (F) são iniciadas pela preposição “de”. 

 $o entanto, na frase (E), esta preposição é seguida por uma oração e, 

na frase (F), por um nome.  

 

2.3. Complete: 

 

O complemento do nome é uma função sintática que pode ser 

desempenhada por um grupo preposicional (oracional ou não oracional) ou, menos 

frequentemente, por um grupo adjetival. 

 

Tenha em conta que:  

os complementos do nome são sempre de preenchimento opcional, isto é, 

apesar de serem selecionados pelo nome e com ele formarem uma unidade de 

sentido própria, podem, dependendo do contexto, ficar implícitos, não havendo 

necessidade de estarem expressos. 

Veja-se o seguinte exemplo ilustrativo: 

O João não vai aceitar o cargo. Essa ideia [de que o João vai aceitar o cargo] 

é absurda. 

 

3. Atente agora somente nas frases do Conjunto B (exercício 1). 
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3.1. Os constituintes sublinhados parecem-lhe fornecer o mesmo tipo de 

informação em todas as frases?  

 

  $ão. 

 

3.2. Se tivesse que fazer dois conjuntos de frases, consoante o tipo de informação 

fornecida por cada constituinte com a função sintática de modificador do 

nome, como faria essa divisão? Justifique as suas escolhas. 

 

  A divisão lógica seria seguinte: 

  Grupo 1: Frases (A) e (C), porque as informações introduzidas pelos 

modificadores são apenas adicionais em relação aos nomes a que se referem. 

  Grupo 2: Frases (B), (D) e (E), porque as informações introduzidas 

pelos modificadores, para além de adicionais, caraterizam e especificam os 

nomes a que se referem. 

 

3.3. Complete: 

Nas frases (B), (D) e (E), os constituintes sublinhados desempenham a 

função sintática de modificador restritivo do nome, uma vez que restringem (limitam) 

o nome que modificam. 

Nas frases (A) e (C), os constituintes sublinhados desempenham a função 

sintática de modificador apositivo do nome, uma vez que não restringem o nome que 

modificam, mas apenas lhes acrescentam uma informação suplementar.  

Na escrita, os modificadores apositivos do nome são sempre separados por 

vírgula do nome que modificam, enquanto os modificadores restritivos do nome não 

o podem ser. 
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3.4. Tome como ponto de partida os dois conjuntos de frases que fez no exercício 

3.2. e indique, para as frases de cada conjunto, a classe gramatical da palavra 

que é o núcleo de cada modificador. 

 

  Grupo 1 (modificadores apositivos do nome): 

(A) que não gostava nada de hospitais – pronome relativo. 

(C) pai do Pedro – nome. 

 

Grupo 2 (modificadores restritivos do nome): 

(B) daquele hospital – preposição contraída com determinante 

demonstrativo. 

(D) que viu o Pedro – pronome relativo. 

(E) Amargo – adjetivo. 

 

 

3.5. Complete: 

 

Os elementos que podem funcionar como modificadores restritivos do nome 

podem ser grupos preposicionais, adjetivais ou orações subordinadas adjetivas 

relativas restritivas. 

Os elementos que podem funcionar como modificadores apositivos são, 

tipicamente, grupos nominais ou orações subordinadas adjetivas relativas 

explicativas. 
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4. Conclua e fixe: 

 

Assim como os verbos, também os nomes podem selecionar complementos. Os 

complementos do nome podem ser grupos preposicionais (oracionais ou não 

oracionais) ou, menos frequentemente, grupos adjetivais. 

Os nomes podem também ser restringidos ou ser acrescidos com alguma 

informação suplementar. A esses elementos chamamos modificadores do nome e 

podem ser restritivos, se restringem o nome que modificam, ou apositivos, se apenas 

acrescentam informações adicionais que não restringem o nome que está a ser 

modificado. Neste último caso, na escrita, o modificador aparece sempre isolado por 

vírgulas do nome que modifica. 

Os elementos que constituem os modificadores restritivos do nome apenas 

podem ser grupos preposicionais, grupos adjetivais ou orações subordinadas 

adjetivas relativas restritivas e os elementos que constituem os modificadores 

apositivos do nome apenas podem ser grupos nominais ou orações subordinadas 

adjetivas relativas explicativas. 

Tanto o complemento como o modificador do nome aparecem sempre à direita 

do nome a que se referem. 

 

Exercícios de aplicação: 

 
1. Indique a função sintática desempenhada pelos elementos sublinhados nas frases: 

a) O meu irmão mais novo adoeceu novamente. 

Modificador restritivo do nome “irmão” 

b) É necessária uma revisão da medicação. 

Complemento do nome “revisão” 

c) A decisão do médico foi bem recebida. 

Complemento do nome “decisão” 

d) O Carlos, meu primo, veio visitá-lo. 

Modificador apositivo do nome “Carlos” 

e) O meu primo, que vive em Faro, demorou bastante para chegar cá. 

Modificador apositivo do nome “primo” 
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f) A construção de um jato particular era excelente. 

Complemento do nome “construção” 

g) O carro dele é o melhor de todos. 

Modificador restritivo do nome “carro” 

 

2. Construa frases que obedeçam às seguintes estruturas: 

 

a) sujeito + complemento do nome + verbo + predicativo do sujeito. 

A ideia do Pedro é interessante. 

b) sujeito + complemento do nome + verbo + complemento direto + 

modificador restritivo do nome. 

O pai do Pedro comprou tintas azuis. 

c) sujeito + modificador apositivo do nome + verbo + complemento oblíquo + 

modificador do grupo verbal. 

O Pedro, que é um desportista, foi ao ginásio ontem.  

d) modificador do grupo verbal + sujeito + complemento do nome+ verbo + 

modificador do grupo verbal + complemento indireto + complemento do 

nome. 

Ontem, o irmão do Pedro telefonou de França aos pais deles. 

 

3. Analise sintaticamente as frases que se seguem: 

 

a) A construção do edifício foi difícil. 

«A construção do edifício» – sujeito simples 

«do edifício» – complemento do nome “construção” 

«foi difícil» - predicado 

«difícil» - predicativo do sujeito 

 

b) Os médicos do Pedro Hispano vieram cá ontem. 

«Os médicos do Pedro Hispano» - sujeito simples 

«do Pedro Hispano» - modificador restritivo do nome “médicos” 

«vieram cá ontem» - predicado 

«cá» - complemento oblíquo 

«ontem» - modificador do grupo verbal 
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c) A Ana gosta de flores frescas e coloridas. 

«A Ana» - sujeito simples 

«gosta de flores frescas e coloridas» - predicado 

«de flores frescas e coloridas» - complemento oblíquo 

«frescas e coloridas» - modificador restritivo do nome “flores” 

 

d) A Maria, irmã do Pedro, deu uma flor amarela à Ana, que é prima do João. 

«A Maria, irmã do Pedro,» - sujeito simples 

«irmã do Pedro» - modificador apositivo do nome “Maria” 

«do Pedro» - complemento do nome “irmã” 

«deu uma flor à Ana, que é prima do João» - predicado 

«uma flor» - complemento direto 

«à Ana, que é prima do João» - complemento indireto 

«que é prima do João» - modificador restritivo do nome “Ana” 

«do João» - complemento do nome “prima” 

  

e) Fiz ontem uma oferta de comida aos Vicentinos da minha comunidade. 

«[Eu]» – sujeito nulo subentendido 

«Fiz ontem uma oferta de comida aos Vicentinos da minha 

comunidade» - predicado 

«ontem» - modificador do grupo verbal 

«uma oferta de comida aos vicentinos da minha comunidade» - 

complemento direto 

«de comida» - complemento do nome “oferta” 

«aos Vicentinos da minha comunidade» - complemento do nome 

“oferta” 

«da minha comunidade» - modificador restritivo do nome “Vicentinos” 

 

f) A pesca baleeira tem aumentado. 

«A pesca baleeira» - sujeito simples 

«baleeira» - complemento do nome “pesca” 

«tem aumentado» - predicado 

«aumentado» – complemento direto 
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g) No sábado, os amigos da Ana assistiram ao concerto com ela. 

«$o sábado» - modificador do grupo verbal 

«os amigos da Ana» - sujeito simples 

«da Ana» - complemento do nome “amigos” 

«assistiram ao concerto com ela» - predicado 

«ao concerto» - complemento oblíquo 

«com ela» - modificador do grupo verbal 

 

h) O João tem medo de aranhas peludas. 

«O João» - sujeito simples 

«tem medo de aranhas peludas» - predicado 

«medo de aranhas peludas» - complemento direto 

«de aranhas peludas» - complemento do nome “medo” 

«peludas» - modificador restritivo do nome “aranhas” 

 

i) O artista de circo partilhou o gelado com as crianças mais pobres. 

«O artista de circo» - sujeito simples 

«de circo» - complemento do nome “artista” 

«partilhou o gelado com as crianças» - predicado 

«o gelado» - complemento direto 

«com as crianças mais pobres» - complemento oblíquo 

«mais pobres» - modificador restritivo do nome “crianças” 

 

 

 

 

Bom trabalho! 

 



 

 

 


