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EXERCÍCIOS DE GRAMÁTICA
LIVROS PARA O 1.» ANO SECUNDÁRIO

1." LIÇÃO — Vogais e consoantes

(de acordo com o programa)

EXERCÍCIO l

Geografia Secundária

Copiar as seguintes palavras e sublinhar as vogais

por GASPAR DE FREITAS

Ciências Físicas e Naturais
por GASPAR I>B FREITAS

Brasil. Rio de Janeiro. Amazonas. Pará. Maranhão. Piauí. Ceará. Rio Grande do Norte. Paraíba
do Norte. Pernambuco. Alagoas. Sergipe. Baía. Espírito Santo. São Paulo. Paraná. Santa Catarina. Rio
Grande do Sul. Minas Gerais. Goiaz. Mato Grosso.
Distrito Federal. Território do Acre.

História da Civilização

2.a LIÇÃO — Grupos vocálicos

por GASPAR BK FREITAS e
AGENOR I»ií MACEÍH)

EXERCÍCIO 2

(cada exemplar)

»li|i8TERTo OA JUSTIÇA

BIBLIOTECA
NUlViERO

DATA

3 o- KSAUM, de Fr«l H. Sauer * Filho — Mwn de S&, 154-167

Copiar as seguintes palavras e sublinhar os ditongos
(Qualquer destes exercícios pode ser dividido em S ou mais,
<ie acordo com o adiantamento dos alunos.)

Manaus. Maceió. Niterói. Goiaz. Cuiabá. Rio .de
Janeiro. Cruzeiro do Sul. Maués. Soure. União. Macau. Bananeiras. Goiana. Atalaia. Laranjeiras. Cachoeiras. São Mateus. Conceição da Barra. Ouro Preto.
Catalão. Europa. Guaiana. Situação. Dimensão. Região. População. Traição. Amarração. Cadeia. Centrais. Cais. Pai. Mãe. Irmão. Riu. Brincou. Leu.

NOTAÇÕES LÉXICAS — ACENTO TÔNICO
4 —

GRUPOS CONSONANTAIS

SEPARAÇÃO DE SÍLABAS

Setentrião. Quatro. Pão. Nascente. Polar. Professor.
Açúcar. Oito. Maceió. Goiaz. Ninho. Alto. Milheiro.
Arco. Pasmar. Fato. Modelo:

Estudou. Escreveu. Comeu. Contou. Mau. Feijão.
Cacau. Pão. Uruguai. Queixo. Muito. Quais. Mui.
Cães. Averiguei.

Monossílabos
Sul

EXERCÍCIO 3
Bep tir o exercício precedente, escrevendo O em cima dos
ditongos orais, N em cima dos nasais e IR em
cima dos tritongos

Dissílabos
Nor-te

Trissílabog
O-es-te

Polissílabos
0-ci-den-te

5." LIÇÃO — Notações léxicas

3.* LIÇÃO — Grupos consonantais

EXERCÍCIO 6
Ditar o seguinte exercício e passá-lo para o quadro negro,
arguindo os alunos sobre o valor das notações léxicas

' EXERCÍCIO 4
Sublinhar os grupos consonantais

Peça explicação ao professor quando tiver dúvidas a
respeito de qualquer assunto.
Ninguém diga: desta água não beberei.
Vovô comprou-me esta caneta.
O Sr. Visconde de B*, atropelado o mês passado, já
está de perfeita saúde.
Em poesia escreve-se, às vezes, esp'rança, c'roa, pr'a,
etc., em vez de esperança, coroa, para, etc.

O Brasil é o maior país da América do Sul; mede
cerca de quatro mil e trezentos quilômetros de Norte a
Sul, desde o monte Roraima até ao arroio Chuí; e cerca
de quatro mil trezentos e cinqüenta 1 quilômetros de
Leste a Oeste, desde a ponta das Pedras, em Pernambuco,
até ao rio Javarí. E', portanto, mais largo do que comprido. A extensão do litoral é calculada em sete mil
novecentos e vinte quilômetros.
4.a LIÇÃO —• Separação de sílabas

6." LIÇÃO -- Acento tônico

EXERCÍCIO 5

EXERCÍCIO 7

Copiar as seguintes palavras, separando as sílabas, e
classificá-las quanto ao número de sílabas, de
acordo com o modelo

Separar as sílabas e sublinhar a tônica

Ocidente. Oeste. Sul. Norte. Quer. Oriente. Luar.
Sol. Conseguintemente. Leste. Direita. Mar. Poente.
São. Desaparece. Bússola. Austral. Navegadores. Em.
Horizonte. Estrela. Noite. E'. Dia. Hemisfério.
Sete. Três. Ocaso. Cruzeiro. Chá. Orientar. Levante.
i Escreve-se freqüentemente cinooenta (por influência de
cittco), mas a forma correta é cinqüenta (do latim quinquaginta).

ij

O Brasil é o maior país da América do Sul. Está
situado na parte central e oriental da América Meridional, quasi todo no hemisfério austral.
A maior parte fica na zona tórrida, e uma pequena
parte na zona temperada do Sul.
O Brasil tem configuração semelhante à da América
Meridional e à da África; é muito largo ao Norte e vai
estreitando-se para o Sul. Tem a forma de um triângulo, ou de um presunto, como dizem alguns.
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CATEGORIAS GRAMATICAIS
EXERCÍCIO 8

Distribuir os dissflabos, trissílabos e polissílabos do exercício
precedente em 3 colunas, de acordo com o modelo seguinte
(separando as sílabas e sublinhando a, tônica)
Oxítonas
B r a- 5 i l

Paroxí tonas
P e r -n a m -6 u -co

Proparoxítonas
es-pí-ri-to

EXERCÍCIO 9
Distribuir os monossílabos do 7.° exercício em duas colunas
(uma para os átonos e outra para os tônicos)
Átonos

Tônicos

ao

bem

7." LIÇÃO — Categorias gramaticais. Palavras
variáveis e palavras invariáveis.
EXERCÍCIO 10
Definir as categorias gramaticais
Explicar (com exemplos) o que são palavras variáveis e palavras iuvariáveis.
EXERCÍCIO 11
Distinguir as palavras variáveis das invariáveis,
distribuindo-as em duas colunas:
Antes de fazer qualquer exercício, estude na "Gramática" a lição correspondente e responda, por escrito,
ao respectivo questionário.
Em português são 8 as categorias gramaticais.
Substantivo, também chamado nome, é a palavra
variável que designa pessoas, animais, vegetais ou cousas.
"Gato" é palavra variável, porque eu posso dizer
gato, gata, gatos, gatas.
"Triste" também é palavra variável porque eu posso
dizer triste, tristes.

SUBSTANTIVO

EXERCÍCIO 12
O mesmo que o precedente
Estude com muita atenção e faça os exercícios cuidadosamente ; lembre-se de que, sem trabalho, não poderemos conseguir bons resultados.
Levantei-me cedo para estudar bem as lições que a
professora me passou.
Quando estudares, pensa somente no estudo.
Ainda não chegou o jornal, mas não deve demorar
muito.
Mais vale prevenir que remediar.
Devemos tratar com delicadeza e amabilidade as
pessoas que se dirigem a nós ou aquelas a quem nos
dirigimos.
8.» LIÇÃO — Substantivo
EXERCÍCIO 13
Sublinhar com um traço os substantivos próprios e com
2 traços os substantivos comuns
As riquezas do Brasil são incalculáveis; além do
café, também produz, em grande escala, borracha, açúcar, algodão, cacau, arroz, milho, mate e muitos outros
artigos de grande utilidade.
Os bandeirantes Fernão Dias Pais Leme e Borba
Gato procuraram riquezas minerais no Estado de Minas.
O general pernambucano Matias de Albuquerque
defendeu heroicamente Pernambuco desde 1630 até
1635, a-pesar do seu exército ser muito inferior aos dos
holandeses.
Minerva é a deusa das artes e das ciências.
O "Jornal ao Brasil"^ tem mais de 50 anos.
EXERCÍCIO 14
O mesmo que o precedente
No dia 17 de Novembro de 1889, às 3 horas da madrugada, a família imperial brasileira embarcou na cor-
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SUBSTANTIVO-

veta Parnaíba, passando-se depois para o paquete Alagoas, que seguiu logo para Lisboa.
Os imperadores do Brasil pouco tempo viveram depois da proclamacão da República. A imperatriz, D. Teresa Cristina, faleceu na cidade do Porto (Portugal)
em 29 de Dezembro de 1889; o imperador, D. Pedro II,
faleceu em Paris em 5 de Dezembro de 1891. D. Pedro II
governou o Brasil durante quasi 50 anos. A-pesar-de ter
sido forçado a sair da pátria, nunca teve a mais leve
queixa contra os políticos brasileiros.
Mercúrio é o deus do comércio.
EXERCÍCIOS 15 E 16
Copiar os exercícios 13 e 14 e classificar os substantivos
próprios, isto é, dizer se são personativos, locativos,
abstrativos on intitulatívos
.EXERCÍCIOS 17 E 18
Copiar os exercícios 13 e 14 e classificar os substantivos
comuns, isto é, dizer se são concretos, abstratos,,
fatitivos, gentílícos ou coletivos
EXERCÍCIOS 19 E 20
Escrever o nome pátrio que designa as pessoas nascidas
nos seguintes lugares:

Brasil
Suécia
Polônia
Hungria
Alemanha
Albânia
China
Paraguai
Argentina
Uruguai
Chile

Venezuela
Colômbia
Rio Grande do
Sul
Belo Horizonte
Bolívia
Peru
Equador
Guiana
México
Canadá

Bélgica
Creta
Escócia
Rio de Janeiro
(Estado)
Rio de Janeiro
(Cidade)
Lisboa
Porto
S. Paulo
Coimbra, etc.

SUBSTANTIVOS
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EXERCÍCIOS 21 E 22
Indicar as diferentes espécies de substantivos. Escrever
separadamente as expressões substantivas.

Santos Dumont é uma das grandes glórias do Brasil ; foi o inventor do aeroplano. Um outro brasileiro
ilustre, o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, foi
o inventor do balão.
Netuno é o deus dos mares, Marte é o deus da
guerra, e Diana é a deusa da caça.
Ainda não há um século que a máquina de escrever
começou a ser usada nos escritórios. O seu uso data,
propriamente, de 1873.
O Colégio Pedro II é um ginásio federal.
Os quitandeiros vendem résteas de cebolas.
Não permitiremos que o exército inimigo atravesse
a fronteira; metade dos nossos soldados bastaria para
destroçá-lo em menos de uma semana.
Esta manada é muito pequena; desejaria que fosse
o triplo do que é. Este ferro de soldar era de meu tio.
EXERCÍCIOS 23 A 25
Classificar os seguintes substantivos

— 1) Cabral, Brasil, Escola Politécnica, livro, família, dúzia, povo, réstea, professor, ferro de engomar,
Ploriar"Ipolis, lápis, pavão;
— ;") Prato, Baía, século, tinteiro, Deodoro, ferro
de abrir latas, advogado, quadrilha, Casa da Moeda, rapazio, Recife, alfaiate;
— 3) Manada, exército, quarteirão, inteligência,
Jornal do Comércio, Sergipe, cachorro, casa, estudante,
Floriano, ramaria.
Nota: — O professor mandará escrever estes substantivo»
no quadro negro, em coluna vertical, e depois arguirá os alunos sobre a sua classificação.
Convém substituir estes substantivos por outros equivalentes, alterando-lhes a ordem, e exigir
que os alunos façam em casa o exercício por escrito.
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ADJETIVO

EXERCÍCIO 26
Copiar e completar com exemplos o quadro sinótico
dos substantivos
9." LIÇÃO - - Adjetivo
EXERCÍCIOS 27 E 28
Repetir os Exercícios 18 e 14, sublinhando com um traço
os substantivos e com 2 traços os adjetivos
EXERCÍCIOS 29 E 30
Repetir os Exercícios 18 e 14, distinguindo os adjetivos
qualificativos dos adjetivos determinativos
EXERCÍCIOS 31 E 32
Indicar os adjetivos, articulares, os demonstrativos e
os possessivos

Devemos obedecer a nossos pais, porque eles procuram sempre a nossa felicidade, e a sua vontade é mais
esclarecida que a nossa.
Esta menina e aquele menino estudam na mesma
escola. Ela é uma aluna estudiosa.
Meu pai sai todas as manhãs pare o trabalho. Minha mãe providencia para que em casa tudo esteja em
ordem.
O professor vai ficar descontente, porque o teu
exercício está cheio de borrões de tinta. Um aluno
cuidadoso não faz um trabalho assim.
E' na vossa idade, meninos, que se deve preparar o
espírito para a luta pela vida.
EXERCÍCIOS 33 E 34
Indicar os adjetivos numerais e os indefinitos

O amor de família mantém-se pela solidariedade que
deve existir entre todos os seus membros.
Nesta classe há 25 alunos.
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ADJETIVO

Alguns alunos ficam desatentos; outros prestam
pouca atenção.
O primeiro aluno da classe não é o mais velho.
Duas ou 3 horas de estudo por dia são suficientes
para preparar todas as lições.
O 4.° ponto deste livro não é muito fácü e porisso
vou explicá-lo outra vez; há muitos alunos que o não
compreenderam.
Um século tem 100 anos. Um quarteirão é a 4."
parte de 100. A grosa tem 12 dúzias. Quantos dias
tem o ano 1
Disse-me qualquer cousa, mas eu não pude ouvir.
Deves dedicar mais horas ao estudo.
Nos dias de festa vê-se muita gente nas ruas.
Há certas cousas que não se devem dizer.
Já passava de meia-noite quando me deitei.
Toma o duplo decímetro e acha a superfície deste
quadro.
EXERCÍCIOS 35 E 36
Indicar: — 1) todos os adjetivos determinativos; —
2) todas as espécies de adjetivos (qualificativos
e determinativos) e expressões adjetivas

As riquezas do Brasil são enormes.
Água mole em pedra dura tanto dá até que fura.
Se todos os alunos fossem estudiosos, a profissão de
professor seria a mais agradável de todas.
Este exercício pode ser feito em menos de uma hora.
Meu pai faz muitos sacrifícios para que eu estude,
e porisso vou esforçfir-me para ser o primeiro da minha
classe.
Aconselho-te a estudar duas ou três horas por dia.
O professor ficou descontente porque apenas um aluno soube a lição.
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ADJETIVO

Faltam poucos dias para a próxima sabatina, que
poderá ser marcada para qualquer din da semana.
Há certos relógios que nunca estão certos.
Os raios do sol queimaram esta delicada planta.
EXERCÍCIO 37
Escrever os seguintes números com palavras

l __ 5 — 10 — 11 — 12 — 13 — 20 — 21 — 30
_ 40 — 50 — 55 — 60 — 70 — 80 — 90 — 100
— 145 — 200 — 300 — 400 — 500 — 600 — 700 —
701 — 800 — 900 — 999 — l 555.
EXERCÍCIOS 38 E 39
Escrever os números do exercício precedente em colona
vertical e ao lado os ordiiiais i correspondente»

Assim: l — primeiro, 5 — quinto, 10 — décimo, etc.
EXERCÍCIOS 40 A 42
Classificar os seguintes adjetivos

— 1) estudioso, o, um, este, seu, 15, oitavo, todo,
estoutro;
- 2) vários, quadragésimo, es^a, 100, nossa, uma,
poucos, as, importuno;
- 3 ) aquele, esperto, 14, tal, minha, uns, penúltimo, os, aqueloutro. (Veja nota aos Exercícios 23 a 25).
EXERCÍCIO 43
Copiar e completar o quadro sini tico dos adjetivos
1
Veja Adjetivos numerais orãinais na " Gramática". Procure a, página no índice Alfabético.
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10.» LIÇÃO -- Pronome
EXERCÍCIOS 44 E 45
1.°, Indicar os pronomes pessoais; — 2.°, Indicar as variações
pronominais e dizer a que pessoas se referem
Deves arrepender-te de teres dito essas cousas a uma
pessoa mais velha do que tu.
Não lhe digas nada que o possa ofender, para que
não percas a estima que ele tem por ti.
Este exercício é muito fácil para mim, e também o
será para você, se estudar como eu.
Estima e respeita o professor e não o interrompas
quando o vires ocupado.
O Luiz levantou-se cedo para fazer o seu exercício
de gramática.
Isto é para mim e para ela.
O José ia diante de mim.
Meu irmão, quer ir conosco, mas eu já lhe disse
que quero ir só contigo.
Aquele menino não soube a lição e afirma que a
estudou, mas eu não acredito isso; o que estuda sabe.
EXERCÍCIO 46
Indicar os pronomes demonstrativos e os possessivos
Não digas isso.
Não devemos desejar o que é dos outros; contentemo-nos com o que é nosso.
Meu pai quer mudar-se para esta rua; o teu já
mora aqui há muito tempo.
Não faças aos-outros aquilo que não queres que te
façam.
O gato comeu a minha merenda e a tua. Teria sido
o gatinho de Emüia f Não, foi o de Valentina.
Não troquem os livros; cada um leve os seus.
A casa de Pedrinho fica perto da minha.
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PRONOME

As casas desta rua são-mais confortáveis do que as
daquela.
Eu vi como isso se passou, mas, se mo dissessem,
talvez não acreditasse.
EXERCÍCIO 47
Distinguir os pronomes demonstrativos e possessivos dos
adjetivos de igual denominação

As duas maiores cidades sul-americanas são Rio de
Janeiro e Buenos Aires; esta é a capital da Argentina,
aquela é a capital do Brasil.
Aquela casa foi de minha mãe.
Não gosto de ver 2 alunos estudando no mesmo
livro; cada um deve ter o seu.
Todos têm deveres para cumprir; os Srs. têm os
seus, nós temos os nossos.
Na minha casa entra o Sol logo de manhã; e na tua ?
Esse aluno é mais estudioso que aquele.
Traze a. tua mala e a minha.
E' nosso dever prestar atenção às explicações do
professor.
EXERCÍCIO 48
Substituir o substantivo repetido pelo pronome demonstrativo correspondente

Na Península Ibérica há 2 países: Portugal e Espanha; a Espanha a Leste, e Portugal a Oeste.
As formas da intemperança são a gula e a embriaguez; a embriaguez provém do abuso das bebidas alcoólicas, a gula consiste em comer demais.
Há diferença entre o preguiçoso e o ocioso; o ocioso
não trabalha, o preguiçoso trabalha pouco e de má vontade.
A mentira corrompe, a verdade dignifica; ama a
verdade e detesta a mentira.

PRONOME
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EXERCÍCIOS 49 E 50

Indicar os pronomes relativos e os indefinitos

Moral é a parte da filosofia que trata dos deveres
do homem, isto é, dos costumes que ele deve ter.
Há na nossa conciência uma lei que nos ordena o
que é bom e nos proíbe o que é mau — é a lei moral,
que deve ser a norma de todas as nossas ações.
A gula consiste em comer além das necessidades;
quem come demais sente-se imediatamente indisposto.
Mentiroso é aquele que engana outrem propositadamente .
Ninguém acredita no mentiroso conhecido ainda
mesmo que ele fale verdade.
Confessar uma falta que tenhamos cometido é um
ato de coragem, que muito nos exalta; negá-la é uma
covardia que nos deprime e envergonha.
A mentira reveste muitas formas; a mais vergonhosa
é a que tem por fim prejudicar alguém.
Nem tudo o que reluz é ouro.
Quem sabe a que horas sai o trem ?
Não tenho só estes livros; ainda possuo outros.
Se não me acautelasse, perderia tudo quanto tinha.
Recebi a carta que me mandaste no dia 8, a qual
me foi entregue pela pessoa que me recomendaste.
EXERCÍCIO 51
Sublinhar a palavra QUE quando for pronome relativo

A capitania de S. Amaro, a que se juntou depois
Itamaracá, foi doada "a Pero Lopes de Sousa.
De todas as capitanias houve apenas duas que prosperaram: S. Vicente e Pernambuco.
O vício de beber é peor que o de fumar.
O 1.° governador geral do Brasil foi Tome de Sousa, que chegou à Baía em 1549.
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PRONOME
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PRONOME
EXERCÍCIO 53

Acho que este livro é melhor do que aquele que me
emprestaste ontem.
Não sei a que horas voltará o portador que daqui
saiu ao meio dia. Creio que já é conhecido o motivo
por que te escrevi.
A respeito do que me disseste esta manhã, nada se
consegue.
Se fosses mais estudioso que André, obterias o 1.°
lugar, que, diga-se a verdade, é difícil de obter, pois há
aqui muitos alunos inteligentes e estudiosos. Os que
se descuidam, ficam atrasados.
EXERCÍCIO 52
O mesmo que o precedente
Não sabia para que lado devia voltar-se.
Interrogado, afirmou que nada podia dizer, porque
nada sabia do que lhe perguntavam.
Levei uma hora explicando esta lição para que todos a fiquem sabendo.
Há pessoas que estão sempre descontentes.
Mem de Sá, que foi o 3.° governador geral do Brasil, pediu exoneração do seu cargo logo que voltou à
Baía, após a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro
(1567). Sabe-se que essa exoneração só lhe foi concedida 5 anos depois (1572).
A cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, que
teve início junto do morro chamado Pão-de-Açúcar, foi
transferida em 20 de Janeiro de 1567 para o morro de
S. Januário, que depois se chamou do Castelo (hoje
arrasado).
Os indígenas acreditavam na existência de um Ser
Supremo, que se manifestava pelo relâmpago e pelo
trovão (Tupã).
A que horas terminará hoje a aula 1

•Substituir .as palavras grifadas pelos pronomes indefinitos
correspondentes

Haverá aí alguma pessoa que saiba sistema métrico ?
Examinei todas as oousas; não vi cousa alguma, fora
do lugar.
Não nos devemos apossar do que pertence a outra
pessoa.
Não esteve aqui nenhuma pessoa.
Há aqui alguma ceusa que eu não percebo.
EXERCÍCIO 54
Indicar todas as espécies de pronomes

Nada se consegue sem esforço.
O meu chapéu é mais claro do que o teu.
O ferido não dava acordo de si.
Quem é aquele homem, cujo vestuário difere tanto
do nosso ?
Ninguém faça aos outros o que não quer que lhe
façam.
"Que bela cousa não é o escrever e o ler !"
"Guardai-vos do pródigo; desbaratando o seu, não
respeita o alheio."
"Poupai o tempo mais que tudo; o que passou não
torna mais."
Quem fez isso ?
Ambos os livros são bons; tanto vale este como
•aquele.
Mostra-te sempre delicado para com todos, se queres ser estimado.
A preguiça é um vício perigoso contra o qual devemos reagir.
Z—Exercícios de Gramática—G. P.
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PRONOME

Aquelas penas são melhores do que estas; vai
buscá-las.
Ele se arrependerá daquilo que fez contra mim e
contra si próprio.
EXERCÍCIO 65
Indicar se as palavras O, A, OS, AS são pronomes pessoais,
pronomes demonstrativos ou artigos

Este cavalheiro é de origem humilde, mas o estudo
elevou-o às mais altas posições.
Esta aluna é dócil e estudiosa; todos os professores a estimam.
As lições de hoje são mais difíceis que as de ontem, mas as • ae foram marcadas para amanhã são mais
difíceis ainda.
Ninguém dá o que não tem.
A instrução é a melhor riqueza que existe; os mana
negócios não podem dissipá-la.
As meninas já chegaram; vai chamá-las.
EXERCÍCIO 56
Distinguir os pronomes indefinitos dos adjetivos de
denominação

O professor corre a classe toda até que todos tenham
sido interrogados.
Já te contei muitas histórias; mas ainda sei outras,
também muito bonitas.
Não havia lá muitas pessoas, mas havia algumas;
não sei quantas.
Há certas criaturas que nunca estão satisfeitas com
a sorte que têm.
Os alunos acharam 2 resultados: uns dizem qne o
resultado é 7, outros dizem que o resultado é 8; todos
erraram.
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Se sabes muito, deves guardar a tua sabedoria para
ocasião mais oportuna.
Aqui há diversos alunos sem lápis.
Hoje não chamarei nenhum aluno; vou explicar o
ponto, porque ninguém o compreendeu.
— Perdão, professor, se há alguns que declararam
.1
não ter compreendido, eu compreendi e posso expor a
lição se mo permitir.
EXERCÍCIO 57
O mesmo que o precedente

Depois da festa todos se mostraram satisfeitos.
Para melhorares a tua letra, deves fazer uma cópia
todos os dias.
Esse livro está estragado; entregue aquele.
Ainda não chegaram todos os alunos; faltam
muitos.
Há muitos livros nesta estante; naquela há apenas 18.
Quando lhe mostraram o segundo livro, o menino
respondeu: esse sim, é muito rmlhor do que aquele.
A minha mãe e a tua estudaram na mesma escola.
Não temos necessidade de comprar tecidos estrangeiros ; os nossos são muito bons.
Estes meninos estavam brigando; chamei ura e outro para dentro de casa; esse não quis obedecer-me e
só veio a muito custo.
Faltam poucas lições para terminar o programa.
Disseste que havia muitas pessoas esperando, mas
eu encontrei poucas.
Não posso dizer que havia muitos homens na reunião
realizada em minha casa, mas havia diversos, talvez
uns 20.
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PRONOME

EXERCÍCIO 58

11.» LIÇÃO - - Verbo

Distinguir os pronomes demonstrativos, possessivos, numerais e indefinitos dos adjetivos de igual denominação

EXERCÍCIOS 62 A 64
Pôr os verbos no infinitivo e indicar a conjugação

Meus livros estão mais estragados que os teus.
Não me agrada êst^ livro nem aquele; prefiro esse.
Nesta classe há alunos estudiosos, mas não são
todos.
Aprecio a modéstia e detesto o orgulho; este é próprio dos tolos, aquela é própria dos caracteres hem formados .
Esta pena não escreve; traga-me essa que aí está.
Não posso levar todas estas frutas; comprarei apenas algumas.
0 valor dos soldados inimigos era inferior ao dos
nossos.
Tua casa parece-se com a minha.
Interrogados em separado, todos disseram a mesma
cousa.
Trata da tua vida; da minha tratarei eu.
Hoje chamarei apenas 5 alunos; os demais serão
chamados amanhã, se for possível; se não houver tempo
para mais, chamarei pelo menos três ou quatro.
1

EXERCÍCIOS 59 E 60
Classificar os seguintes pronomes

— 1) Ele, tu, eu, ela, nós, vós, eles, elas, migo,
sigo, nosco, vosco, isto, o qual, que, tudo, nada, aquilo,
cujo, outrem, que, onde, alguém.
- 2) Isso, contigo, as quais, vos, cada qual, você,
fulano, quem, mim, V. Ex., ninguém, et cetera. (Veja
nota aos ExercÂcios 23 a 25).
EXERCÍCIO 61
Copiar e completar o quadro sino tico dos pronomes

VOZES DOS ANIMAIS (Versos âe Pedro Diniz)
Como os ratos e as doninhas,
Pairam pega e papagaio
Apenas sabe chiai.
£J. cacareja a galinha;
Os ternos pombos arruinam,
O negro corvo crocita.;
Geme a rola inocentinha.
Z une o mosquito enfadonho;
A serpente no deserto
Muge a vaca, berra u touro;
Solta assobio medonho.
Grasna i a rã; ruge o leão;
O gato mia; uiva o lobo.
Chia a lebre; grasna o pato;
Também uiva e ladra o cão.
Ouvem-se os porcos grunhir;
Libanclo o suco das flores,
Kelincha o nobre cavalo;
Costuma a abelha zumbir.
Os elefantes dão urros.;
A tímida ovelha bala;
Bramam os tigres, as onças:
Zurrar é próprio dos burros.
Pia, pia o pintainho;
Cucurica e canta o galo;
Regouga a sagaz raposa
Late e gane o cachorrinho
(Bichinho muito matreiro) ;
A vitelinha dá berros;
Nos ramos cantam as aves;
t) pordeirinho balidos;
Mas pia o mocho agoureiro.
(l) macaquinho dá guinchos;

Sabem as aves ligeiras
O canto seu variar;
Fazem às vezes gorgeios,
Às vezes põem-se a ohilrar.
O pardal, daninho aos campos,
Não aprendeu a cantar;

A criancinha, vá
A fala foi dada ao homem,
Rei dos outros animais.
Nos versos lidos acima,
Se encontram, em pobre rima,
As vozes dos principais.

EXERCÍCIOS 65 E 66
1.", Sublinhar os verbos e expressões verbais; — 2.°, Pôr
os verbos no infinitivo e indicar a conjugação

D-ínamos são máquinas utilizadas para produzir
correntes elétricas muito intensas. São movidos geralmente por cachoeiras ou quedas de água; nos lugares onde
1

A rã grasna. ou coaxa (Nota de O. F.).
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VERBO

ADVÉRBIO

não há quedas de água são movidos por máquinas de vapor, mas neste caso a produção da eletricidade fica
mais dispendiosa devido ao consumo do combustível.
Pondo-se o dínamo a funcionar, produz-se imediatamente uma corrente elétrica, que pode ser transmitida
a grandes distâncias para fornecer luz, fazer andar carros ou. movimentar máquinas.
EXERCÍCIO 67
Escrever l verbo de cada conjugação e conjugá-lo no presente, passado e futuro, de acordo com o modelo dado pelo
professor. (Repetir o exercício, variando os verbos)
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ADVÉKBIO

Primeiramente reagiu e foi levado à força, mas depois concordou que devia ir só. Em geral, assim é.
Nunca te afastes do caminho da virtude.
Ontem plantei roseiras em volta da casa.
Não há bem que sempre dure, nem mal que não se
.acabe.
Vendia caro e porisso ganhou bastante; depois
houve concorrência e ele teve de passar a vender barato.
Devemos querer bem aos que nos tratam com dedicação .
EXERCÍCIOS 70 A 72

12." LIÇÃO — Advérbio

— 1) Formar advérbios dos adjetivos:

EXERCÍCIO 68

Hábil, respeitoso, perfeito, majestoso, ric >, gentil,
•eloqüente, lento, alegre, leal, imenso.

Sublinhar com um traço os advérbios e com Z traços as
expressões adverbiais e indicar a que espécies
pertencem

Não sei onde irei passar este verão, que estou achando muito quente; aqui faz muito calor principalmente
depois que mãos maléficas destruíram inteiramente as
florestas que outrora circundavam a cidade; talvez resolva este caso amanhã ou depois, antes da minha família chegar de fora.
De vez em quando é conveniente deixar o borborinho da cidade e ir para os campos, onde se goza ar mais
puro e um sossego quasi absoluto; quando assim procedemos, verificamos com prazer que o nosso estado de
saúde começa a melhorar pouco a pouco e acaba por se
restabelecer, às vezes de-pressa.
EXERCÍCIO 69
O mesmo que o precedente

Não sei como é que ele vive luxuosamente com tão
poucos recursos.

— 2) Substituir os seguintes advérbios pelas expressõea
adverbiais correspondentes

Repentinamente, largamente, aproximadamente, novamente, precipitadamente, tranqüilamente, efetivamente, secretamente.
— 3) Substituir as seguintes expressões adverbiais pelos
advérbios correspondentes

Com discreção, com ímpeto, de-vagar, em rigor, sem
.regularidade, sem dignidade, com paciência.
EXERCÍCIO 73
Substituir as expressões adverbiais pelos advérbios
correspondentes

Esse descuido trará, com certeza, grandes aborrecimentos ,
Narra, em resumo, o que viste.
Procedeu sem paciência.
Deves caminhar de-vagar.
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ADVÉRBIO

Pagamos cada mês o aluguel da casa que ocupamos.
Não sei em que lugar deixei a carta.
Leio todos os dias o meu jornal predileto.
Vai; eu prefiro ficar neste lugar.
Se queres falar com acerto, fala com reflexão.
Raras vezes se encontram oportunidades dessa natureza .
Estava eu, nesse tempo, em S. Paulo.
Deves falar, com clareza.
Naquele lugar cabem 3 cadeiras.
Esse pagamento faz-se de ano em ano-,
Saí de propósito para te visitar.
Não deixes em nenhum momento de cumprir os teus
deveres.
EXERCÍCIO 74
O mesmo que o precedente

O milho é empregado com freqüência na alimentação humana e na dos animais. Já era cultivado com
cuidado pelos indígenas sul-americanos antes do descobrimento do novo continente.
O cloreto de sódio, chamado com mais freqüência
Bal das cozinhas, é um dos produtos minerais mais abundantes no Brasil; é no Estado do Rio Grande do Norte
que a indústria do sal se explora com mais atividade.
O fumo é cultivado com intensidade na Baía, Minas
e Goiaz. O Estado da Baía é o principal centro de
cultura; exporta por ano muitos milhões de quilos.
Ao fruto do coqueiro dá-se com. acerto o nome de
coco.
O vento, soprando com violência do mar para o continente, forma dunas marítimas, que são acumulações de
areia à beira-mar.
Rio de Janeiro é, sem dúvida, o principal porto
brasileiro.

ADVÉBBIO
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EXERCÍCIO 75
Indicar se as palavras MUITO, POUCO, BASTANTE, MAIS,
MENOS, TANTO, QUANTO, são advérbios, adjetivos
indefinitos ou pronomes indefinltos

Gosto muito de frutas.
Os alunos, mais estudiosos são os que fazem progressos .
Há muito tempo que o não via.
Pouco sabes, e no entanto pouco esforço dedicas ao
estudo.
Quando ' tiveres pouco, lembrar-te-ás amargamente
do tempo em que tinhas muito.
Para que tanto desespero ?
Esforcei-me bastante, mas pouco consegui.
Tens bastante inteligência, podes fazer boa figura
nos exames.
Sabes menos que o teu colega, por que dedicas ao
estudo menos esforço.
EXERCÍCIO 76
O mesmo que o precedente

Não te irrites tanto; com calma resolverás melhor
esse assunto.
Aquele homem é muito rico; nem sabe quanto
possue.
Quanto tempo durará o espetáculo ?
Não sabes tanto quanto pensas.
Não tens tanta pressa como eu.
Não lhe devo tanto.
Já saiu há muito tempo; já vai muito longe; devias ter chegado mais cedo.
Gastou sem conta e agora não sabe quanto tem.
Tens mais livros do que eu.
Já lhe dei muito, mas ele ainda quer mais.
Há quanto tempo estás aqui ?
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ADVÉRBIO

EXERCÍCIO 77
O mesmo que o precedente

Tem pouco, porque sempre fez questão de pouco
trabalho.
Não direi que estava triste, mas posso afirmar que
estava pouco alegre.
Estuda bastante, se queres obter boas notas.
Ocupava o cargo com bastante competência, mas
•caiu no desagrado do chefe.
Agora quer trabalhar menos, já tem bastante.
Podias obter cousa melhor com menos dinheiro.
Naquela casa há muitas categorias de empregados;
uns reoebeiu mais, outros recebem menos.
Não precisas de tanto.
Não tenho tanto tempo quanto tu, e porisso não
posso ir à reunião.
Tanto brincou que acabou cansando.

ADVÉRBIO

PREPOSIÇÃO

Era um homem de meia idade.
Os fins não justificam os meios.
Gosto de meias cinzentas.
Comprei três meias garrafas de mel.
Tenho dúzia e meia r1i meias.
Já estava meio acordada.
A marca deste produto é uma meia lua.
EXERCÍCIOS 80 A 82
Classificar os seguintes advérbios

— 1) Perto, primeiramente, quiçá, muito, mal, nurca, atrás, talvez, sim, eis aqui, só, não, de-repente.
— 2) Unicamente, quasi, então, de vez em quando,
algures, assim, tão.
— 3) Jamais, talvez, já, hoje, longe, mui, às-pressas, a#ora. (Veja nota aos Exercícios 23 a 25).
EXERCÍCIO 83

EXERCÍCIO 78

Fazer o quadro sinótico dos advérbios

Distinguir se a palavra MEIO é substantivo, adjetivo ou
advérbio

13." LIÇÃO — Preposição

Já passa de meio-dia.
Encontrei-te meio triste.
Já estamos a meio caminho.
Procura um meio mais fácil de resolver isso.
Ficaste meio atrapalhado quando me viste.
Comprei meio quilo de açúcar.
EXERCÍCIO 79
Indicar a categoria gramatical das palavras MEIO,
MEIA, MEIOS, MEIAS

Fiquei meio tonto.
Tenciono terminar antes de meia-noite.
A porta estava meio aberta.
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EXERCÍCIO 84
Fazer o quadro sinótico das preposições
EXERCÍCIO 85
Indücar: — l.°, as preposições; — 2.°, as expressões
prepositivas; — 8.°, as combinações e contrações

Cabral saiu de Lisboa a 9 de Março de 1500, trazendo cerca de l 500 homens.
Depois de uma viagem que durou mais de 2 meses,
Colombo descobriu uma ilha.
A distância do Rio de Janeiro a Niterói, entre o
cais da Praça 15 de Novembro (no Eio) e o da Praça
Martim Afonso (em Niterói) é de 5 250 metros.
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PREPOSIÇÃO

Junto do rio há uma casa onde o meu amigo morou
durante muito tempo.
EXERCÍCIO 86
O mesmo qne o precedente

Em casa do vizinho há uma vitrola que funciona
desde o romper do dia.
Sem oxigênio não poderíamos viver.
Perante a lei não há diferença entre pobres e ricos.
Tinha-te na conta de bom aluno.
Há diversos postos abaixo do de capitão.
A Terra gira em volta de si mesma e em torno
do Sol.
Morava além do rio.
E' bem certo o rifão •—• longe dos olhos, longe do
coração.
EXERCÍCIO 87
Formar as contrações e combinações

Andei ontem por a cidade.
Só uso roupa de lã em os dias frios.
Os filhos de a vizinha são bem educados.
Se fores a o mercado, traze-me frutas.
Compareci a a festa.
Entrega este livro a aquele aluno.
Procurava sempre a companhia de os livros.
Estive ontem em a cidade.
Quando for a a cidade, comprarei o teu vestido.
O ébrio dava um péssimo exemplo a as crianças que
com ele moravam.
O caminho de a virtude eonduz a a felicidade.
Desejaria viajar por o Egito.
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PEEPOSIÇÃO
EXERCÍCIO 88

Süecrever entre parênteses a preposição e o artigo q.ue
formam a contração on a combinação

A instrução primária, que é o conjunto das noções
rudimentares do saber humano, é dada nas escolas primárias; a>'instrução secundária é ministrada nos cursos
ginasiais; a instrução superior é dada nas universidades e nas escolas científicas.
Ministrar a instrução primária é um dos deveres
dos Poderes Públicos.
Já viajei pelo Norte do Brasil.
O homem instruído torna-se útil a si, à família, à
Pátria e à Humanidade.
Nunca te deixes guiar pelas más companhias.
Este professor dedicou a maior parte da sua vida
ao ensino.
EXERCÍCIO 89
Indicar se a palavra A é preposição, artigo ou pronome
(pessoal ou demonstrativo)

A Terra é um planeta de 5." grandeza.
Do Kio a S. Paulo são cerca de 500 km.
Estava a escrever quando a vi entrar, em companhia de duas meninas, uma vestida de branco e outra
de azul; a de azul sobraçava uma pasta de colegial, mas
a que estava vestida de branco não trazia nada consigo.
EXERCÍCIO 90
O mesmo que o precedente

Dirigiu-se a mim com a alegria do costume.
Sabendo que a menina estava na sala, chamei-a.
A lição de hoje é mais fácil que a de ontem.
A menina estudiosa é a que está perto da professora .

PREPOSIÇÃO
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A mim e não a ti é que ele devia dirigir-se.
Procurei-a por toda a parte, mas não a encontrei.
EXERCÍCIO 91
Indicar se A (ou ÀS) é contração de preposição com
artigo ou de preposição com pronome

Não irás hoje à cidade.
Por engano, deste os prêmios às que o não mereceram.
Primeiro fui à festa do Ginásio e depois à do Instituto de Música.
Devemos dar o nosso apoio às obras de caridade.
EXERCÍCIO 92
O mesmo que o precedente

Se fores à cidade, não te esqueças da minha encomenda .
Entrega esta régua àquela menina, à que está vestida de branco.
Dei um livro à filha do jardineiro.
Fui à feira da Penha.e à de Benfica, mas não eneontrei o que desejava.
O regimento estava pronto para atender às ordens do governo.
Quando não puder ir às aulas da manhã, irei às
da tarde.
EXERCÍCIO 93
Substituir as reticências por A, À ou HÁ

A distância da Terra ... Lua é calculada em
384 000 km.
Minha tia chegou da roça ... 3 dias.
O trem chegou ... meia-noite.

PEEPOSIÇÃO

CONJUNÇÃO
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A Terra não é perfeitamente redonda; ... sua forma parece-se com . . . de uma laranja.
Entrega este livro . . . teu irmão.
... muitiis estrelas maio v es que o Sol.
... soma dos 3 ângulos de um triângulo é igual
... 180 graus.
No Rio de Janeiro ... uma ponte que liga o continente ... ilha das Cobras.
EXERCÍCIO 94
O mesmo que o precedente

O ar é indispensável . . . vida dos animais e dos
vegetais.
. . . Grã-Bretanha era uma península ligada ..;
França.
O Brasil é independente ... mais de 100 anos.
Algumas locomotivas são movidas ... óleo, e outras ... carvão.
Farei o possível para ir ... festa que se deve realizar daqui ... 10 dias.
Nesta sala .. . muitos quadros.
Dirige-te . . . ele e pergunta-lhe se ainda ... gente
no salão.
Fui . . . feira comprar frutas.
14.a LIÇÃO — Conjunção
EXERCÍCIO 95
Indicar as conjunções aproximativas e as adversativas

Este aluno é estudioso e assíduo, mas não estuda.
Vem à aula, mas não estuda.
Não sei, nem quero saber.
A essa hora devo estar dormindo e não a trabalhar.
No dia seguinte, porém, tudo estava preparado.
"Não dá quem tem, senão quem quer bem."

CONJUNÇÃO
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Este homem não fuma nem bebe.
Este aluno diz que estuda, entretanto nada responde quando o interrogo.
Trabalha muito, contudo não progrifj porque trabalha sem método.
EXERCÍCIO 96
Indicar as conjunções alternativas e as conclusivas

E' preciso, pois, ter muito cuidado.
Terá de ir, quer queira quer não queira.
Suponhamos, pois, que isso é verdade.
E' estudioso e inteligente, porisso fará bom exame.
Ora diz que sim, ora diz que não e por conseguinte
ninguém sabe o que ele quer.
Ele já chora, já ri, e .porisso não é possível saber se
ficará triste ou alegre.
Ora, isso não dá para nada.
EXERCÍCIO 97
Indicar as conjunções continuativas e as explicativas

Campos, ou Campos dos Goitacazes, é uma cidade
fluminense.
E's estudioso, assim não te será difícil preparares-te.
Querem brincar ? Pois brinquem.
O café cultiva-se em muitos Estados, como S. Paulo,
Minas, Rio, etc.
Se fizesse o trabalho, eu lhe perdoaria, ora não o
fazendo...
O Brasil possue muitos minerais, por exemplo, o
ferro, o ouro e o manganês.
Estudei muito, logo devo ser aprovado.
Logo te direi o resultado.

•CONJUNÇÃO
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EXERCÍCIO 98

Sublinhar e classificai' todas as conjunções coorde:

Peço-te. que pagues ao <i ;ougueiro e ao vi
peço-te, outrossim, que não te esqueças do quita:
Isso é muito .grave-; pense, pois, nas consequên
Podes ir ou não, pouco me importa, mas desejo
saber qual é a tua opinião.
"Não é honra ser rico, nem deshonra ser pobre;
contudo, é loucura ter vergonha de ser pobre ou querer
fazer de rico."
Suponhamos, pois, que tudo acontecerá como dizes.
Este menino é inteligente, entretanto não faz progressos porque é vadio.
Tu estudaste, por conseguinte deves saber.
Já vês, pois, que a culpa foi tua.
Venha um ou outro, porém sem demora.
Fica, assim, combinado que irás só.
Querem ir 1 Pois vamos, mas sem demora.
Se quisesses, terias estudado; ora, não estudaste,
.logo não podes queixar-te.
EXERCÍCIOS 99 E 100
Indicar as conjunções causais, finais, condicionais,
comparativas e temporais

Não saias daqui enquanto estiver chovendo.
Se ele fosse tão pontual como diz, não perderia o
trem.
Toquei repetidamente a campainha, instando assim
-que me atendessem.
Volta para tasa logo que acabar a aula, pois se o
não fizeres serás castigado.
A fumaça eleva-se na atmosfera porque é mais
leve que o ar que desloca.
E' melhor prevenir que remediar.
í—Exercícios de Gramática—G. P.
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CONJUNÇÃO

O transeunte afastou-se para que o automóvel o não
atropelasse.
Farei o que me pedes, já que tanto insistes.
O leilão foi amplamente anunciado afim de que todos tivessem conhecimento dele.
Nada conseguirás, se não trabalhares muito.
Não te aborreças quando os negócios te correrem
mal, porque nem tudo se faz sem dificuldades.
Estuda, senão ficarás reprovado.
O menino ocultou-se debaixo da árvore para que
o não vissem.
EXERCÍCIOS 101 B 102
Indicar as conjunções concessivas, integrantes, correlativas,
proporcionais e modais

Peço-te que estudes, porque não quero ter o desgosto de comunicar a teu pai que és um aluno vadio,
embora inteligente.
Os alunos devem preparar suas lições e fazer os
trabalhos exigidos, afim de que os professores possam
responsabilizar-se pelo seu preparo.
Devemos avisar o diretor do colégio sempre que,
por motivo de força maior, tivermos de faltar 2 ou mais
dias seguidos.
Não passo tão bem como você, mas vou vivendo como
posso.
Se chover, não me esperes, pois não estou disposto 8
inolhar-me.
Não estudaste tanto quanto devias.
Não devemos tomar certos remédios senão quando o
médico os receitar.
Já que me trouxeste o guarda-chuva, sairei loge
que fique desocupado, ainda que chova a cântaros.
Não sei se devo ir ou ficar.
Aqueles bandidos eram astutos como raposas.

CONJUNÇÃO

— 35 —

Estuda, senão perdes o ano-.
Irão sentando-se à medida que forem chegando.
EXERCÍCIO 103
Copiar os Exercícios 101 e 102 e classificar todas as
conjunções subordinativas
EXERCÍCIOS 104 E 105
Sublinhar e classificar todas as conjunções

Contarei tudo a teu pai, salvo se me prometeres
corrigir-te.
Os alunos devem justificar as faltas, lembrandose, todavia, que uma única falta, ainda que não o pareça,
muito prejudica o adiantamento.
"O imperador despediu os ministros e o intendente
geral de polícia, recomendando-lhes que estivessem de
vigilância; entretanto crescia no Campo o número de
pessoas."
Qual é o pai, tal é o filho.
"Nenhuma providência, porém, se tomou; no entanto, o contrabandista de homens está seguro da impunidade."
"Se dizeis isso pela moradia, tirai-ma, que não vô-la
pedi eu" (A. Herculano).
Ele é tão generoso que todos os estimam.
Teve diversas entradas na Detenção; entretanto
nunca se corrigiu.
O ébrio bebeu tanto, que morreu queimado.
Não digo isto para te censurar, senão para te advertir .
Pedro está de cama. e Paulo também adoeceu.
O álcool é um veneno; devemos, portanto, evitá-lo.
Tais cousas disse, que acabou apanhando.
Trabalharei enquanto puder, visto que perdi o que
tinha.
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Neste bairro há mais calor que no outro.
Os Estados do Sul, como Rio Grande, Paraná, etc.
gozam de temperatura mais branda.
Um é tão estudioso quanto o outro.
Assim como tu não gostas que te maltratem, também eu não gosto.
As palavras conectivas, isto é, a preposição e a
conjunção, são invariáveis.
Foi tal o tombo, que quebrou 4 costelas.
EXERCÍCIO 106
Indicar se a palavra QUE é conjunção integrante ou
pronome relativo

Não devemos dizer o que Lão sabemos.
A modéstia é a virtude que consiste em não exagerarmos o íiosso valor.
E' preciso que todos trabalhem, pois o trabalho é
a alavanca do progresso.
Aquele que trabalha é útil a si e à sociedade, porque produz.
A natureza do trabalho não diminue a nobreza dêste; o que rebaixa, o que é vergonhoso, é não trabalhar.
Os geógrafos dizem que a região das Antilhas já
esteve ligada à América do Sul.
O professor comunicou que os exames se realizarão em Dezemoro.
EXERCÍCIO 107
O mosmo que o precedente

Compreendendo que estava em erro, tratou de corrigir-se .
Patriotismo é a virtude que consiste em amar, honrar e servir a Pátria, sem olhar a sacrifícios.
Aquele que põe os interesses da Pátria acima dos
seus é patriota.
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Não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que os outros nos façam.
Penso que isso não aconteceu assim.
EXERCÍCIO 108
Indicar se a palavra SE é conjunção condicional ou
variação pronominal

A Holanda é maior que a Bélgica.
Se puderes chegar cedo, não deixes de comparecer.
Este doente trata-se bem e porisso ficará bom, se
não cometer alguma imprudência.
Estes meninos desavieram-se e acabaram por se insultarem, dando assim provas de má educação.
Seriam rigorosamente castigados, se o diretor estivesse presente.
EXERCÍCIO 109
O mesmo que o precedente

Apaga a luz, se saíres da sala.
Mire-se ao espelho e verá que o colarinho está sujo.
Não se envergonhe de cumprir o seu dever.
Levantem-se quando o professor entrar na sala.
Estuda a lição, se ainda a não sabes.
EXERCÍCIO 110
Substituir as reticências por MAS (conj.), MAS (adj.)
ou MAIS (adv., adj. ou pronome indef.)

Este menino acha . . . agradável brincar que estudar.
E 's inteligente, . . . não estudas e porisso poueo
aprendes.
Antônio é ... estudioso que João, ... João é ...
caprichoso.
Foge das . . . companhias.
A palavra é de prata, ..-. o silêncio é de ouro.
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INTERJEIÇÃO

Esta casa é . . . espaçosa do que a tua, ... vale
menos.
Estas ruas eram . . . , . . . atualmente estão bem
pavimentadas.
EXERCÍCIO 111
O mesmo que o precedente

O verão é a estação . . . quente do ano.
Estas crianças são .. . : zombaram de um pobre
velho.
O rio Mississipi é ... comprido que o rio Amazonas,
... este é ... volumoso.
Não comprei a casa, porque, atualmente, são ...
as minhas condições financeiras.
O rato é esperto, . . . o gato ainda o é ...
Este menino é bobo; quanto ... fala ... erra.
A verdade estava escondida, . . . logo foi descoberta.
Conversem, ... não façam barulho.
Se eu tivesse . . . dinheiro, iria de automóvel, ...,
como só tenho $400, irei de bonde.
EXERCÍCIO 112 ,
Fazer o quadro siiiótico das conjunções
15.» LIÇÃO — Interjeição
EXERCÍCIO 113
Fazer o quadro sinótico das interjeições
EXERCÍCIO 114
Sublinhar e classificar as interjeições

Ufa ! Aqui já se pode respirar.
Oxalá que isso aconteça !
Pst ! ó João ! para onde vais ?
Sciu ! Papai está doente.

CATEGORIAS GRAMATICAIS

RECAPITULAÇÃO
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" Irra ! Já expliquei isto 3 vezes e ainda não aprenderam !
Avante ! Estás quasi no fim.
Hum.. . Este exercício não foi feito por ele.
Ui ! Que dor horrível !
Salve 15 de Novembro !
Que horas são ? Hein ?
Ah ah ah ! Sempre aparece cada um !
TJé ! Quem te disse isso 1
Pobre de mim, se isso acontecer !
Puxava um de cada lado; de-repente... crac !...
quebrou-se a corda.
O melro, logo que me presentiu, fez prrr l... e voou
para longe.
RECAPITULAÇÃO
Categorias gramaticais
EXERCÍCIOS 115 A 122
Definir resumidamente cada categoria gramatical e
acompanhar a definição com alguns exemplos
MODELO
Substantivo — palavra que ãesigna pessoa, animal, vegetal
ou oousa.
Pedro (próprio personativo) .
Brasil (próprio locativo).
cadeira (comum concreto).
dor (comum abstrato) .
semana (coletivo determinativo) .
matilha (coletivo específico).
Adjetivo — palavra que modifica o . substantivo.
estudioso (qualificativo) .
o (articular).
este (demonstrativo), etc.
Nota.: — Tara verificar se as categorias gramaticais estão
bem sabidas, coi >ém passar quadros sinóticos freqüentemente.

—
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FLEXÃO DE GÊNERO

16.a LIÇÃO - - Flexõec
EXERCÍCIO 123
Escrever 20 substantivos que designem seres de sexo real,
sendo 10 do gênero masculino e 10 do gênero feminino
EXERCÍCIO 124
Es ' ver 20 substantivos que designem seres de seio
imaginário, sendo 10 Co gênero masculino e IO
do gênero feminino
EXERCÍCIO 125
Escrever 5 substantivos, 5 adjetivos qualificativos,
5 adjetivos determinativos, 5 pronomes e 5 verbo»,
no singular e no plural

papa, pardal, poeta, perdigão, príncipe, profeta, píton,
rapaz, réu, sacerdote, tabaréu, varão;
- ajudante, arguente, artífice, consorte, intérprete,
nubente, ouvinte, pedinte, regente, estudante, viajante,
parisiense, selvagem, mártir, rival, comensal, nacional,
taful, titular, popular, trocista, hipócrita, homicida;
- homem, marido, genro, pai, padrasto, compadre,
frade, í'rei, padrinho, rei, cervo, gamo, veado, macho,
bode, carneiro, boi, touro, zângão, cão, cavalo, cavalheiro,
cavaleiro, mu;
— leopardp, tigre, jaguar, jacaré, bem-te-vi, gavião,
pintassilgo, tatu, coatí, macuco.
EXERCÍCIOS 133 E 134

EXERCÍCIO 126

Escrever em coluna vertical e dar o feminino

Escrever 5 fraK;>s com o verbo no passado, 5 com o verbono presente e 5 com o verbo no futuro

- Patrão, empregado, cozinheiro, rei, galo, mestre,
peru, alemão, chinês, pato, padrinho, genro, confrade,
embaixador, sultão, duque, abade, veado, pardal, profeta, judeu, varão, herói, papa, ateu, gamo;
- conde, hebreu, poeta, diácono, réu, alcaide, ilhéu,
czar, cônsul, tabaréu, dom, ajudante, cidadão, tabelião,
frei, cavalo, escrivão, pigmeu, cid;idão, sandeu, coimbrão,
zângão, carneiro, hortelão, cão,"estudante, ermitão, cavalheiro, santarrão, cavaleiro.

Exemplos (com o verbo no passado, no presente e
no futuro, respectivamente) :
Fiz o exercício. Estudo gramática. Irei à festa.
17.a LIÇÃO - - Gênero
IflXERCíCIOS 127 A 132
Escrever em coluna vertical e dar o feminino

Aluno, infante, mestre, gigante, presidente, elefante,
monge, doutor, aprendiz, andaluz, peru, dentista, estudante, genro, homem, tigre, aldeão, cidadão, ancião,
coimbrão;
sacristão, escrivão, charlatão, inarrão, alazão, leitão,
tabelião, hortelão, ermitão, leão, sultão, João, Sebastião,
santarrão, resmungão, ateu, pigmeu, judeu, sandeu, ator;
abade, alcaide, barão, conde, cônsul, czar, diácono,
dom, duque, embaixador, herói, ilhéu, imperador, ladrão,

EXERCÍCIO 135
Fazer uma lista de substantivos masculinos terminados em A
(Veja "Gramática — 17." Lição, nota n.° 1)
EXERCÍCIOS 136 A 139 i
Fazer uma lista de substantivos BIFORME?~, outra de
substantivos de 2 GÊNEROS, outra de substantivos
DESCONEXOS e outra de substantivos EPICENOS
1

Para alunos adiantados.
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FliEXÃO DE NÚMERO

EXERCÍCIOS 140 A 142
Pôr em ordem alfabética as palavras dos Exercícios 127
a 132 e dar o feminino

18.a LIÇÃO - - Número
"

EXERCÍCIOS 143 A 145

Escrever em coluna vertical e dar o plural
— Casa, jardim, raiz, mel, pano, pincel, cônsul,
órgão, hostil, Lucifer, cristão, paul, animal, cão;
— mal, pires, bênção, irmão, cordão, opinião, caráter, capitão, globo, adorno, espécime, escrivão;
— sílex, tabelião, cidadão, deus, ônix, sacristão, cós,
charlatão, cálix, cálice, projétil, folião, réptil.
EXERCÍCIOS 146 A 151
Escrever em coluna vertical e dar o plural

Menino, mesa, cânone, espécime, atlas, bônus, cais,
lápis, pires, pâncreas, ônix, pólex, sílex, tórax, cós, deus,
índex, ou índice, jornal, final, anzol, paul;
— mal, cônsul, real (subst.), farnel, adorável, projétil, dócil, réptil, m<:l, funil, quadril, infantil, hostil,
homem, fim, nuvem, selvagem, comum, dor, nariz, hífen,
masseter 1, caráter, líquen, Lúcifer;
- bênção, cidadão, cristão, mãe, órfão, órgão, sótão,
zângão, lição, vulcão, botão, folião, capitão, capelão, escrivão, ermitão, tabelião, charlatão, sacristão;
* amor-perfeito, azul-marinho, verde-claro, banhomaria, gentil-homem, grão-duque, grão-mestre, luso-brasileiro, médico-cirúrgico, franco-prussiano, surdo-mudo;
i Masseter (músculo da mastigação) pronuncia-se geralmente
masseter, sendo, porém, preferível a pronúncia masseter (do grego
masseter).
* Para alunos adiantados.

GRAUS DO SUBSTANTIVO
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* cabo-de-esquadra, pão-de-ló, pé-de-vento, mestrede-obra, chefe-de-secção, escola-modêlo, café-concerto,
guarda-marinha, mestre-sala;
subdelegado, vice-rei, sobremesa, guarda-chuva,
guarda-chave. porta-bandeira, avemaria, contra-almirante,
aguardente, lugar-tenente, bota-fora, leva-trás, papaj anta r.
EXERCÍCIO 152
Fazer uma lista de subst. só usados no singular e outra de
subst. só usados no plural
(Veja Substantivos Uninuméricos na "Gramática", 18." Lição,
Notas Suplementares)
EXERCÍCIOS 153 A 155
'ôr em ordem alfabética as palavras dos Exercícios 146 a
151 e dar o plural
EXERCÍCIOS 156 E 157
1." Escrever os seguintes adjetivos em coluna vertical e
dar o plural; 3.°, Repetir o exercício, escrevendo os
adjetivos em ordem alfabética
Teimoso, reles, prestes, feliz, estudioso, competente,
liberal, capaz, fácil, vulgar, amável, dócil, fiel, infiel,
natural, perspicaz.
19." LIÇÃO — Graus do substantivo
EXERCÍCIOS 158 A 160
Formar o aumentativo (analítico e sintético) e o diminutivo
(analítico e sintético) dos seguintes substantivos
- Árvore, barba, cão, carta, casa, grão, forno, graça,
espada, frade, fumo, fatia, menino, amigo;
— esquadra, dente, fogo, doido, copo, filho, raiz,
homem, ladrão, lobo, quintal, questão, bala, animal;
— prato, perna, perdiz, parte, mulher, muro, pele,
pedra, ramo, rapaz, nariz, vaga, rio, soberbo.
*• Para alunos adiantados.
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ADJETIVO

EXERCÍCIOS 161 A 163
Repetir os Exercícios 158 a 160, colocando os substantivos
por ordem alfabética
Nota. — Na 19." Lição de "Gramática" há uma lista, por
ordem alfabética, com cerca de 120 substantivos nos graus positivo, aumentativo e diminutivo.

20." LIÇÃO — Graus do adjetivo

l
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Meu jardim é tão grande quanto o teu.
A primavera é menos quente que o verão.
Uma boa leitura é a mais útil das distrações.
Não go.-tei deste livro; é o menos interessante de
todos.
Os menos estudiosos são os mais inquietos.
A noite é mais propícia ao descanso que o dia.

EXERCÍCIO 164
Indicar se os adjetivos estão no grau positivo ou no comparativo (de igualdade, superioridade ou inferioridade)

O mesn;o que o precedente

Este livro é bonito; é tão bonito «orno o teu e mais
bonito que o de Antônio; é, porém, menos bonito que
o de Maria.
Esta linda criança é mais sossegada que a outra.
E's tão inteligente quanto teu irmão, mas menos
estudioso que ele.
A cidade de S. Paulo é mais populosa que Montevidéu, porém menos populosa que Buenos-Aires.
Eras tão estudioso quanto ele; não sei porque fieaste
vadio.
Tua casa é mais nova que a minha e tão nova como
a de meu irmão.
As casas sólidas e confortáveis estão caras.
EXERCÍCIO 165

Estes livros são os mais recentes que conheço sobre
o assunto.
O cão é o mais fiel dos animais.
As casas de campo são mais saudáveis que as da
cidade.
O Rio de Janeiro é a mais bela cidade da América
do Sul.
Esta casa é tão boa quanto a tua, mas é menos confortável que a de meu irmão; é a menos confortável
desta rua.
Os alunos mais inteligentes são, às vezes, os menos
estudiosos.
As mais lindas frutas nem sempre são as mais
gostosas.

Formar frases empregando os adj. seguinttes no comparativo
(de igualdade, superioridade e inferioridade)

EXERCÍCIO 168

Bondoso, estudioso, caprichoso, alegre, modesto,
delicado, gentil.

Sublinhar com um traço os adjetivos que estiverem no
grau positivo, com 2 traços os que estiverem, no comparativo, e com 8 traços os que estiverem no superlativo

EXERCÍCIO 166
Sublinhar com um traço os comparativos e com 2 traços
os superlativos relativos

Este homem é o mais pobre desta rua.
O rio Amazonas é mais volumoso que o rio Mississipi; é o mais volumoso de todos.

EXERCÍCIO 167

Aquele problema é fácil, mrs o outro é dificílimo;
é talvez o mais difícil da coleção.
A Terra é maior do que a Lua.
Os dias de inverno são menos longos que os de
verão.
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O Uruguai é menor que o Paraguai; é o menor
país da América do Sul.
Ele é tão inteligente quanto estudioso, e porisso é
mais estimado do |ue tu, que, a-pesar-dc seres muito
inteligente, és preguiçosíssimo.
Sergipe é o menor dos Estados brasileiros.
A Bélgica é menor do que Portugal, porém quasi
tão grande como a Holanda.
O tigre ó um animal ferocíssimo.
O Paraguai tem pouco mais de um milhão de habitantes; é o menos populoso dos países sul-americanos.
O Brasil é o maior e o mais populoso dos países da
América do Sul; sua capital é belíssima.
EXERCÍCIO 169
Indicar os graus. Escrever o superlativo analítico em
seguida ao superlativo sintético.

Este anão é menor do que aquele; é o menor do
mundo.
No Brasil há muitos lugares de clima salubérrimo.
O Egito é um país antiquíssimo.
Ploriano Peixoto foi um presidente popularíssimo.
Desejo ser o melhor aluno do colégio.
Se não estudar es, ficarás totalmente ignorante; não
te queixes se te encontrares em situações extremamente
delicadas.
O meu vizinho é paupérrimo, mas fidelíssimo cumpridor dos seus deveres.
Os tremores de terra são comuníssimos no Japão.
Napoleão foi um guerreiro celebérrimo.
Esse aluno fez o naior esforço para obter grau .10
na prova escrita, que foi julgada por uma comissão
respeitabilíssima.
D. Pedro II, imperador do Brasil, possuía nobilíssimas qualidades.

GRAUS DO ADJETIVO
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O vaidoso é uma criatura vaníssima.
O vício de jogar é péssimo; é peor que o de beber.
Numerosíssimas pessoas acabam pobres por quererem parecer muito ricas.
Quatro é o grau mínimo com que se passa nos exames de admissão.
O átomo é uma partícula infinitamente pequena.
EXERCÍCIOS 170 A 172
Formar os comparativos e o superlativo absoluto dos
seguintes adjetivos

—• Bonito, bondoso, alegre, triste, estudioso, escuro,,
satisfeito, astuto, rico, útil;
— generoso, belo, precioso, alto, elegante, forte,
vasto, inteligente, valoroso, interessante;
- grande, feliz, solene, grandioso, robusto, terrível,
fiel, débil, velho, seco.
EXERCÍCIOS 173 E 174
Formar o superlativo absoluto (sintético e analítico) dos
seguintes adjetivos

— Reles, liberal, digno, grande, frágil, são, acre,
cruel, voraz, mau, livre, sábio, benévolo;
- horrível, bom, viúvo, cru, magnífico, parco, célebre, ágil, benéfico, pudico, humilde, rico, pobre, pequeno.
EXERCÍCIOS 175 A 177
Formar o superlativo absoluto sintético dos seguintes
adjetivos:

Liberal, ágil, fácil, frágil, gentil, grácil, símil, popular, cru, cruel, respeitável, .horrível, comum, são, vão,
ilustre, digno, acre, pobre, célebre, nobre, voraz, veloz;
— fraco, largo, parco, público, pudico, benéfico,
beneficiente, magnífico, magnificiente, benévolo, bene-
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volente, sábio, sapiente, solteiro, casado, viúvo, divino,
celeste, vitalício, eterno, gêmeo;
- * ágil, acre, amigo, alto, baixo, frio, magro, negro,
rubro, antigo, cristão, cruel, doce, humilde, íntegro,
geral, livre, nobre, pobre, salubre, sagrado, sacro, semelhante, perdurável, proeminente, extrafino, ultramundano, superabundante.
EXERCÍCIOS 178 A 180
Repetir os Exercícios 175 a 177 colocando os adjetivos
por ordem alfabética
EXERCÍCIO 181
Formar o comparativo e o superlativo de

Bom, mau, grande, pequeno, solteiro, casado, viúvo,
divino, celeste, vitalício, eterno, gêmeo (adj. qualificativos) ; muito, pouco (adj. indef ; :.itos); bem, mal, muito
e pouco (advérbios).
EXERCÍCIO 182
Indicar se MELHOR é comparativo ou superlativo relativo
de BOM (adj.) ou de BEM (adv.)

Falas melhor do que ele.
Este livro é bom, mas aquele é melhor.
Este menino procedeu melhor do que tu.
A água é a melhor bebida que existe.
Tens agora melhor caligrafia.
Um mau acordo é melhor do que uma boa demanda.
Deves empregar melhor o tempo.
E' melhor prevenir do que remediar.
Ninguém recita melhor do que ela.
Procedeste melhor do que ele.
Veja "Gramática", 20." Lição (Notas Suplementares).
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21.» LIÇÃO -- Verbos (Conjugação)
EXERCÍCIO 183
Indicar a pessoa dos verbos

Devemos reagir contra a preguiça.
Fui à escola, a-pesar da chuva, que era intensa.
O professor elogiou os alunos que compareceram.
Não te apresentes de mau humor.
Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam.
Vai e dize que me desc ilpe por não ter comparecido .
Se fosses mais cedo, obterias lugar no trem.
• Procurei-o por toda a parte.
Deves ser sincero.
EXERCÍCIO 184
Indicar a pessoa dos verbos

O governo vai fazer grandes melhoramentos neste
%airro.
Vou trabalhar para ajudar meus pais.
Prepara em casa as tuas lições e exercícios.
Devemos auxiliar os nossos semelhantes.
Respeita teu pai e tua mãe.
Não maltrateis os animais.
Passei o domingo no campo.
A Ásia é a maior das partes do mundo.
A língua portuguesa é falada por mais de 50 milhões de indivíduos.
O professor ficou satisfeito porque te apresentaste
•com as lições sabidas.
Não nos devemos iludir com as aparências.
Todos se mostravam satisfeitos.
Preparai-vos para a luta pela vida.
•4—Exercícios de Gramática—Q. P.
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VERBOS (CONJUGAÇÃO)
EXERCÍCIO 185
Indicar os modos e os tempos dos verbos

Pagaremos esta conta no dia do vencimento.
Estabeleci-me em S. Paulo.
Os que procedem mal serão castigados.
Se pensasses melhor, .não terias feito esse negócio.
Se estudares, obterás excelente resultado.
Prepara-te para sair.
Tínhamos acabado o exercício quando o professor
chamou.'
Se eu tivesse tido tempo, teria feito o que me pediste.
Vou mudar de roupa.
Não te vistas de branco cm dias de chuva.
Tens tido muitos amigos, que não soubeste apreciar.
Irei a Campos no fim do mês, se tiver dinheiro.
EXERCÍCIO 186
Indicar os modos e os tempos dos verbos

O 1 empo estava excelente.
Tomámos o bonde e partimos.
Gosto de passar as férias na roça.
Procurarei saber onde reside meu padrinho.
Já o teria procurado, se tivesse tido tempo.
Está chovendo muito; não vás sem guarda-chuva.
Retirei-me antes de ter terminado o espetáculo.
Se saíres sem autorização da tua. mãe, contarei a
teu pai.
Não sei porque faltaste à aula; não tinhas necessidade de ficar em casa.
O professor esforçava-se, mas os alunos não correspondiam ao seu esforço.
Vai comprar os jornais da manhã antes que o jornaleiro se retire.
Não poderemos estudar geografia sem mapas.

VERBOS (CONJUGAÇÃO)
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EXERCÍCIO 187
Indicar os modos e os tempos dos verbos

Se eu tivesse tido tempo, teria estado aqui antes da
tua promoção a oficial.
Haja estudo e atenção da vossa parte, assim estareis brevemente no 1." ano secundário.
Se houver 2 dias cie cliuva na semana, a lavadeira
não será pontual.
Já estava lá antes de nascer o Sol, porque tivera
antecipadamente notícias de tudo.
Esteja em silêncio; não havendo barulho, tudo es-,
tara bem.
Sejamos prudentes e tenhamos coragem, para que
a vitória seja nossa.
Houve mais de 100 convidados naquela festa; talvez fossem cerca de 120.
Sou viajante, e, porisso, daqui a 5 anos já terei
estado em S. Paulo mais de 20 vezes.
EXERCÍCIOS 188 E 189
1.°, Sublinhar com um traço os tempos simples e com 2 traços
os tempos compostos; 2.°, Indicar os verbos auxiliarcs

O Brasil foi invadido duas vezes pelos holandeses,
que, ;: final, foram derrotados (1624 e 1630).
O Brasil sempre contou, e pode continuar a contar,
com o patriotismo dos seus filhos.
Q Brasil tem gozado sempre de excelente conceito
entre as nações mais civilizadas.
O Brasil sempre procurou viver em paz com as outras nações, cujos direitos é o primeiro a respeitar, exigindo, porém, que respeitem os seus de igual modo.
As guerras externas em que o Brasil se tem envolvido tiveram por causa a defesa do seu território, da sua
soberania e dos seus interesses; nunca foi movido por
espírito de conquista.
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VERBOS AUXJLIAEES

O litorr.l brasileiro mede cerca de 7 920 quilômetros.
O Tejo banha Lisboa.
A cidade do Rio de Janeiro é banhada pela formosa
baía de Guanabara.
EXERCÍCIOS 190 E 191
Pôr os verbos no infinitivo, separando o radical da terminação,
sublinhar a vogai caraterística e indicar a conjugação

Os picos de Itatiaia e da Bandeira são os mais elerados do Brasil.
A gula é o vício que consiste em comer além do
necessário.
A maior prova de amizade que um pai pode demonstrar pelos seus filhos é mandá-los à escola e providenciar
para que cumpram rigorosamente os seus deveres.
Os professores se aborrecem- sempre que há necessidade de aplicar castigos aos seus alunos.
Devemos todos trabalhar pelo engrándecimento do
Brasil.
O Brasil confina com quasi todos os países da América do Sul.
Os animais também sentem; não devemos, portanto,
maltratá-los.
A marquesa, já no cadafalso, disse: "Não me descomponha!".
O calote é uma modalidade do furto; só é praticado
por quem quer enriquecer ou passar bem à custa do trabalho alheio.
22.» A- 25.a LIÇÃO — Verbor. auxiliares
EXERCÍCIOS 192 A 199
Pôr os verbos em concordância com o pronome:
1.°, no presente, no pretérito perfeito simples e no futuro
simples do indicativo:

Eu ter, tu haver, ele ser, ela estar, nós ter, vós haver,
eles ser, elas estar.

TKBBOS AUXILIABBS
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2.°, Idem. no pretérito imperfeito e no pretérito mais-qneperfeito simples c composto do indicativo;
3.°, Idem no condicional simples e composto;
4.°, Idem no presente e no pretérito imperfeito do subjniitivo;
5.°, Idem no pretérito perfeito e mais-que-perfeito do
subjuntivo;
í.°, Idem no futuro (simples e composto) do aubjuntivo;
7.", Idem no imperativo (positiio e negativo) ;
8.°, Idem nos tempos do infinitivo e particípio.
EXERCÍCIOS 200 A 208

Conjugar os auxiliares TER, HAVER, SER, ESTAR:
1.°, no presente do indicativo;
2.°, no pretérito imperfeito do indicativo;
3.°, no pretérito perfeito simples e composto do indicativo;
4.', no ]:vetérito mais-que-perfeito (simples e composto)
do indicativo;
5.", no futuro (simples e composto) do indicativo;
6.°, nos tempos do condicional;
7.°, no imperativo (positivo e negativo);
8.°, nos tempos do subjuntivo;
9.°, nos tempos do infinitivo e particípio.
EXERCÍCIOS 209 A 220

Conjugar os verbos TER, HAVER, SER, ESTAR
(um verbo de cada vez):
1.°, nos tempos do modo indicativo;
2.°, nos tempos do condicional e imperativo;
3.*, nos tempos do subjuntivo, infinitivo e particípio.
EXERCÍCIOS 221 A 224

Conjugar, por escrito e com boa letra, os verbos TER,
HAVER, SER, ESSTAR (um verbo de cada vez),
em todos os tempos, modos e pessoas.

VERBOS REGULARES E IRREGULARES
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27.a LIÇÃO - - Verbos regulares e irregulares.
Classificação dos verbos.

No território brasileiro caberiam quasi todos os países europeus.
Para lermos um número grande, é preciso dividi-lo
em classes de 3 algarismos.
Para ler bem é preciso atender às pontuações.
Alguns alunos divertem-se com palestras e brinquedos durante a aula e depois queixam-se do professor, a
quem acusam injustamente de os castigar sem motivo.
Queres ser estimado? Cumpre rigorosamente os
tric! dever es.
O aluno vadio não pode fazer exame porque não
soube aproveitar o tempo durante o ano; será castigado
porisso. >

EXE,RCíCIO 227

EXERCÍCIO 229

Sublinhar com um traço os verbos regulares e com S traços
os irregulares, e indicar se estes são fracos, fortes,
anômalos ou gráficos

Distinguir Q infinitivo do futuro do snbjnntivo

26.a LIÇÃO - - Tempos primitivos e derivados.
Formação dos tempos derivados e dos
tempos compostos.
EXERCÍCIO 225
Fazer o .gráfico indicativo da formação dos tempos
derivados
EXERCÍCIO 22G
Fazer o gráfico indicativo da formação dos tempos
compostos

Os mentirosos conhecidos não são acreditados, nem
mesmo quando dizem a verdade.
Não podes fazer os exercícios, porque não sabes as
lições correspondentes.
Quem não estuda não pode saber.
A pobreza e a preguiça andam sempre juntas, são
compar, .*eiras inseparáveis.
Quem sabe dispensar o supérfluo, terá sempre o
necessário.
Há muita gente que inveja a riqueza alheia, mas
não o trabalho com que foi adquirida.
O trabalho inteligente aumenta os lucros.
EXERCÍCIO 228
O mesmo que o precedente

O trabalho é às vezes amargo, mas os frutos que
produz são sempre doces.

Se ajudares os mais fracos, praticarás uma boa ação.
E' preciso ler com atenção.
Antes de f alares, deves pensar o que vais dizer.
Se ficares rico, não te esqueças dos pobres.
Foi um mau negócio comprares esta casa.
Comprei estes livros para vocês estudarem.
Os que não prestarem atenção às explicações, não
poderão compreender.
Convém não te deixares dominar pela preguiça.
EXERCÍCIO 230
O mesmo que o precedente

E' tempo de te preparares para sair.
Se ficarmos quietos não seremos censurados.
Quando chover, é conveniente levar a capa.
Para se livrarem do castigo não hesitaram em
mentir.
Logo que chegarmos à escola, telefonaremos.
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VERBOS (CLASSIFICAÇÃO)

VERBOS (CLASSIFICAÇÃO)

Não te dispuseste ainda a estudar, porque ainda não
te convenceste das vantagens da instrução.
Apronta-te para ires assistir à conferência.
Não me aborrecerei, se disseres a verdade.
Não te iludas. Luiza parece-se com Lúcia.
Arrepender-me-ia se tivesse feito tal cousa.
Esse menino zanga-se por qualquer cousa.

Os que mais trabalharem, ganharão mais.
Tenciono sair apenas terminar este exercício.
Os alunos que mais se dedicarem ao estudo serão
os mais queridos.
Alguns indivíduos pensam que por possuírem muitos bens são superiores aos outros.
EXERCÍCIO 231

'

* Distinguir os verbos pronominais essenciais do»
pronominais acidentais i

/

Quando se desenganaram já era tarde.
Vesti-me cedo para ir à escola.
Pensavas isso, mas enganavas-te.
*
Não te lamentes. Ninguém se melindrou.
Perdemo-nos na floresta ; deixamo-nos vencer pelo
desânimo. Não te exponhas ao perigo.
O homem se acalmou imediatamente.
Todas as alunas se vestiram de branco.
Eles se arrependeram do mal que fizeram.

EXERCÍCIO 233
* Distinguir os verbos pronominais essenciais dos
pronominais acidentais i

Pedro estuda com ardor porque não quer arrepender-se mais tarde.
Elogiaram-te muito naquela reunião porque te arrependeste e tiveste coragem de confessar a tua falta.
Estes empregados nunca se queixaram do patrão.
Quando fizemos aquele problema enganámo-nos no
penúltimo cálculo.
Julgavas-te superior aos teus colegas e porisso te
levaram ao ridículo. Abstém-te disso.
O menino foi arrogante a princípio, mas depois
•humilhou-se. Não te levantes por enquanto.
Não tenhas receio; eu me prevenirei.
Prevaleço-me da oportunidade para te apresentar
os meus cumprimentos.
O povo dispersou-se quando se convenceu de que a
tropa chegaria imediatamente.

EXERCÍCIO 232
* Distinguir os verbos pronominais essenciais dos
pronominais acidentais i

Estes meninos gabaram-se de saber as lições.
Queixas-te dos teus colegas sem razão.
Acostumêmo-nos a deitar cedo para nos levantarmos
cedo. Aquele menino tornou-se preguiçoso depois que o
pai se ausentou.
Preparava-me para sair quando tu chegaste.
Fui ao médico porque me sentia doente.
Não se canse inutilmente.
Para alunos adiantados.
Veja "Gramática", 27." Lição (Notas Suplementares).
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EXERCÍCIO 234
* Distinguir os verbos transitivos dos verbos intransitivos *

Não avistei o jornaleiro. Desce depressa e atravessa a rua.
Levanta-te; o Sol já está surgindo.
•'i

Para alunos adiantados.
Veja "Gramática", 27." Lição (Notas

Suplementares).
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VERBOS (CLASSIFICAÇÃO)

Pedro brigou com Paulo.
Não interrogues ninguém. Todos gostam de frutas.
As audorinlias aparecem no verão.
Meu pai trabalha muito para que nada nos falte.
Há muitas pessoas de origem humilde que conseguem
ser notáveis pelo estudo e pelo trabalho.
O governo publicou um novo decreto sobre o ensino.
Saí de casa esta manhã.
Esta moça conversa bem porque lê muito.
Não devias ter acusado o teu colega.
Reflita antes de responder,
EXERCÍCIO 235
* Distinguir os verbos transitivos dos verbos intransitlvos i
Já construí a minha casa.
Perdi um livro. Dividi o queijo em 4 pedaços.
Vesti-me às-pressas e comecei este trabalho.
As visitas apareceram inesperadamente.
Se o Sr. me acordar cedo, partirei de madrugada.
Penso que esse problema não está certo.
Trabalhei toda a noite.
O professor já entrou na sala.
Corremos pelo jardim. Divertimo-nos muito.
Dirigía-me para a escola quando tu apareceste.
Procurei tornar-me agradável. •
Andei mais de 3 horas a pé.
Isso não aconteceu assim; conta o caso como ele se
passou. Vocês chegaram antes do meio-dia.
EXERCÍCIO 236
* Distinguir os verbos transitivos dos verbos intransitivos i
Chegaste na hora marcada. O povo dispersou-se.
Conservei-me sentado durante meia-hora.
* Para alunos adiantados.
Veja "Gramática", 27.* Lição (Notas Suplementares).
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VERBOS REGULAKES
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Quando vou ao teatro, gosto de ocupar uma das
primeiras poltronas.
As estrelas brilham no firmamento.
Tinhas razão e porisso a tua opinião prevaleceu
sobre a dos outros. Os meninos saíram contentes.
A menina atrapalhou-se e começou a chorar.
As nuvens já desapareceram; vamos ter um dia
bonito para concluir a nossa tarefa.
Ao ouvir tal censura, corou, pediu muitas desculpas
e retirou-se imediatamente.
Abre as janelas do teu quarto para que o ar possa
circular livremente.
28.» A 31.a LIÇÃO --Verbos regulares
EXERCÍCIOS 237 A 244
Pôr os verbos no presente, no pretérito perfeito e
no futuro do indicativo:

Eu estudar, tu receber, ele punir, ela pôr, nós estudar,
VÓP receber, eles punir, elas pôr.
Idrm no pretérito imperfeito e no pretérito inais-que-perfeito
(simples e composto) do indicativo;
Idem no condicional (simples e composto)
Idem no presente e no pretérito imperfeito do subjuntivo;
Idem no pretérito perfeito e mais-que-perfeito do subjuntivo;
Idem no futuro simples e composto do subjuntivo;
Idem no imperativo (positivo e negativo);
Idem nos tempos do infinitivo e particípio.
EXERCÍCIOS 245 A 253
Conjugar os verbos ESTUDAR, RECEBER, PUNIR, PÔR:
1.°, no presente do indicativo;
2.°, no pretérito imperfeito do indicativo;
3.°, no pretérito perfeito (simples e composto) do indicativo;
4.°, no pretérito mais-que-perfeito (simples e composto)
do indicativo;
5.°, no futuro (simples e composto) do indicativo;
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VERBOS REGULARES

6.", nos tempos do condicional;
7.°, no imperativo (positivo e negativo) ;
8.°, nos tempos do subjnntivo;
9.°, nos tempos do infínitivo e do particípio.

S3.* LIÇÃO — Vozes do verbo. Classificação dos
verbos quanto ao sujeito.

EXERCÍCIOS 254 A 265

Jftsi«prever: 5 frases com o verbo na voz ativa, 5 com o verbo
na voz passiva, 5 com o verbo na voz reflexiva e
5 com o verbo na voz reflexiva recíproca

Conjugar os verbos CONVERSAR, ESCREVER, APLAUDIR,
COMPOR (um verbo de cada vez):
1.°, nos tampos do modo indicativo;
2.°, nos tempos do condicional e imperativo;
3.°, nos tempos do snbjuntivo, infinitivo e particípio.
EXERCÍCIOS 266 A 269
Conjugar por escrito e com boa letra, os verbos VOIiTAR,
ENTENDER, PARTIR, TRANSPOR (um verbo de cada vea),
em todos os tempos, modos e pessoas
32.* LIÇÃO — Conjugação do verbo pronominal
queixar-se
EXERCÍCIOS 270 A 275
Conjugar os verbos QUEIXAR-SE e ARREPENDER-SH
(um verbo de cada vez):
1.°, nos tempos do modo indicativo;
2.", nos tempos do condicional e do imperativo;
3.", nos tempos do subjuntivo, infinitivo e particípio.
EXERCÍCIOS 276 A 279
Conjugar, por escrito e com boa letra, os verbos AFASTAR*SE e ABSTER-SE (um verbo de cada vez) em todos
os tempos, modos e pessoas:
1.", com pronome proclítico i (variação pronominal
antes do verbo);
2.°, com pronome enclítico e mesoclítico *
1
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VERBO PRONOMINAL

O emprego da próclise, êtn&lise e meffieliae obedece a certas
regras. Paxá fazer estes exercícios o aluno guiar-se-á por estas
regras e pela conjugação do verbo qtteixar-se. (Veja próelise,
ênclise, Tnesóclísc e verbo qu-eixar-se na "Gramática").

EXERCÍCIO 280

EXERCÍCIO 281
O mesmo que o precedente
EXERCÍCIO 282
Mudar para a voz passiva
Comprei este terreno.
D. Pedro I fez a independência do Brasil.
Os bombeiros apagaram o fogo.
O Sol ilumina a Terra.
Sem o meu auxílio não se conseguiria isso.
D. João III dividiu o Brasil em capitanias hereditárias .
O visconde vendeu o palacete da Rua das Laranjeiras .
Duclerc e depois Duguay-Trouin invadiram o Rio
de Janeiro no começo do século XVIII.
Edison inventou a lâmpada elétrica em 1878.
Este homem tem construído muitas casas.
Não quero que manches a roupa.
EXRCíCIO 283
Mudar para a voz passiva
O exército inimigo não respeitou as fronteiras.
Quem fará este serviço ?
Compraria esse livro, se me fosse possível.
Se eu tivesse comido a maçã, não o negaria.
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VERBOS (CLASSIFICAÇÃO QIÍANTO AO SUJEITO)

Ainda não tinha feito o negócio quando tu apareceste.
O Sol já aquecia fortemente os caminhos.
Já venderam as jóias da rainha.
O governo recomendou severas economias.
O contrato impôs-me diversas obrigações.
Os tipógrafos compõem os livros.
As costureiras fazem os vestidos.
O congresso faz as leis.
EXERCÍCIO 284
Indicar os verbos ativos, os passivos, os reflexivos, 09
reflexivos recíprocos e os neutros

Estes meninos insultaram-se hoje de manhã, mas
depois arrependeram-se e fizeram as pazes.
Vesti-me e fui ao cinema, onde também estavas.
Assim não nos entenderemos; abre a porta e sai.
Sempre nos cumprimentamos quando nos encontramos .
Não tens razão para te queixares; vai embora.
Essas nações guerreiam-se constantemente.
Preocupei-me muito com a doença de minha mãe.
Não digas apenas que eu o visitava, mas sim que
nos visitávamos; fui visitado por ele muitas vezes, e ele
também foi visitado por mim muitas vezes.
EXERCÍCIO 285
O mesmo que o precedente

Logo que me deitei, cobrí-me com um cobertor porque sentia frio; estava doente.
Os dois rivais alvejaram-se e dispararam as pistolas,
mas nenhum ficou ferido; felizmente, são maus atiradores.

VERBOS (CLASSIFICAÇÃO) - - SINÔNIMOS
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Não te zangues, se o vestido não vier hoje.
Não me atrevo a dar-lhe essa notícia; vai tu.
Se eles se estimassem, não se injuriariam.
Não te prevaleças do teu cargo para abusar dos
desprotegidos. Trata-os bem.
Encontramo-nos ontem na cidade.
Não te aflijas por tão pouco; estuda e verás.
Façam as pazes e abracem-se.
EXERCÍCIO 286
Conjugação do verbo SER CONVIDABO (voz passiva)

34." A 40.a LIÇÃO - - Principais verbos irregulares
,

EXERCÍCIO 287
Conjugar, por escrito e com boa letra, os seguintes
verbos irregulares:

41." E 42." LIÇÃO - - Verbos defectivos e
verbos abundantes
EXERCÍCIO 288
Fazer uma lista de verbos defectivos e outra de verbos
abundantes i

43.a LIÇÃO — Sinônimos, antônimos, homônimos
e parônimos
SINÔNIMOS
EXERCÍCIO 289
Substituir a palavra grifada por outra que seja
sinônima

As plantas mais completas constam de 4 partes-,
raiz, caule, folhas e flores.
As raízes sugam do solo as substâncias indispensáveis à nutrição da planta.
i Explicar porque são defectivos ou porque são abundantes.

SINÔNIMOS
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.ANTÔNIMOS

Da cana de açúcar extraem-se dois produtos: o
açúcar e o álcool. O álcool, como bebida, é prejudicial
à saúde.
As laranjas são frutas saborosas.

Devemos socorrer nossos pais quando eles 'precisarem .
O adjetivo e o advérbio têm certa analogia entre si.

EXERCÍCIO 290

Dar os sinônimos das seguintes palavras
(com auxílio do dicionário)

O mesmo que o precedente

Naquela casa, não muito afastada da cidade, mwava
um velho professor.
O suicida deixou-se vencer por dificuldades momentâneas e porisso resolveu encurtar a vida.
Eu me abstenha de certos passeios a pé, porque não
quero cansar-me.
Só irei dormir quando tiver acabado este serviço.
O doente morreu às 3 horas da tarde.
Não devemos praticar ações de que nos possamos
envergonhar.
Esta doença é passageira.
EXERCÍCIO 291
O mesmo que o precedente

Achei este objeto no caminho da escola.
Lutou renhidamente com o adversário.
Aquela desgraça causou-me grande pesar.
Eu me julgaria ditoso se todos os meus alunos
cumprissem fielmente os seus dever es.
Foi agredido antes de poder defender-se.
Aguardo as tuas ordens.
Trabalhei muito, mas nada alcancei.
Caiu, mas logo se levantou.
Aquele menino tem a alcunha de "mata-moscas".
Senti grande alegria quando soube isso.
E' feio usar de traição para com os colegas.

EXERCÍCIOS 292 A 295

Ancião, deserto, andar, antecedente, inútil, antro,
apatia, desterrar, permitir, astúcia, destruir, atrevimento, atestado, encantos, dicionário, severo, ocultar,
averiguar, sepultar, dansar, batalha, beleza, belicoso,
•distante, bem-aventuranoa.
Construir, bola, litoral, agreste, enxugar, convencer, epístola, cara, erro, causa, ira, mausoléu, estrada,
cessar, pranto, polidez, ensaiar, inicio, fachada, negociante, fadiga, perseverar, carecer, conversar, persuasão,
•emendar.
Frívolo, furtar, pervertido, obstáculo, dano, indo•lente, degolar, mútuo, decidir, loucura, obséquio, delatar, lembrança, fundir, matrimônio, desacreditar, desamparar, favorecer, nocivo, festa, disfarçar, marido, fino,
livre.
Fortuna, débil, frágil, descortezia, dirigir, costume,
Tiomem, estorvar, desconhecido, volúvel, negligência, marcar, injusto, perguntar, intriga, jovem, laborioso, lícito,
forte, vitória, verão, utilidade, padecer, parecido, recuar, descanso, punir, propício, prerrogativa, porvir, perene, risco, amparo, sóbrio, escutar, ósculo, obter.
A N T Ô N I M O S
EXERCÍCIO 296
Substituir as palavras grifadas por antônimos

O ancião caminha ãe-vagar.
O exercício antecedente é mais fácil que este.
E' agradável tratar com pessoas polidas.
'.5—Exercícios de Gramática—G. F.

ANTÔNIÍC08
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O aluno diligente progride.
No verão sentimos calor.
Os bons alunos são premiados.
O trabalho é útil. O homem laborioso é feias.
A mocidade é temerária.
O pródigo gasta tudo.
Os dias de inverno são pequenos.
A «oiíe é escura.
EXERCÍCIO 297
O mesmo que o precedente

O povo do campo levanta-se cedo.
A guerra é um mal.
A infância é o princípio da vida.
Os alunos estudiosos são elogiados.
O gigante tem muita altura.
Devemos recompensar os 5ons.
Os espelhos ccncavos são menos elevados no meio
que nas bordas.
O criminoso foi preso.
Os professores velhos nem sempre são severos.
Declarou que não podia aceitar os elogios.
A woiíe é própria para dormir.
EXERCÍCIO '298
Dar os antônimos das seguintes palavras

Devedor, início, luz, despesa, vício, sabedoria, amor,
amplo, sagrado, prosa, ânsia, fugaz, ascender, vedar,
alacridade, defesa, derrota.
EXERCÍCIO 299
O mesmo qne o precedente

Célere, palácio, túmulo, abundância, cheio, geral,
abençoar, preceder, recuar, atrair, absolver, aproximar,
eonciso, tempestade, céu, decrepitude.

HOMÔNIMOS
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HOMÔNIMOS

EXERCÍCIO 300
Indicar e explicar os homônimos das palavras grifadas

O açúcar é extraído do sumo da cana.
Calabar dava conselhos aos holandeses.
Com o desenvolvimento da cultura da cana, começou a introdução do escravo negro, originário da África,
onde os brancos lhe d.-ivam caça.
Alguns fazendeiros não tinham pena dos escravos.
No Nordeste, durante a seca, muitos animais, morrem de sede.
EXERCÍCIOS 301 A 304
Definir, com auxílio do dicionário, os seguintes homônimos
homófonos

Concelho e conselho, coser e cozer, sem e cem, caça
e cassa, seda e ceda, paço e passo, cessão e sessão, noz
e nós, sede e cede, asso e aço, suar e soar, cegar e segar,
sinto e cinto, serrar e cerrar, hera e era, cela e sela,
apressar e apreçar, inserta e incerta, houve e ouve, servo
e cervo.
EXERCÍCIOS 305 A 308
Construir frases com os homônimos homófonos precedentes
EXERCÍCIO 309
O mesmo que o precedente

Seleiro e celeiro, eça e essa, espiar e expiar, lasso
e laço, tacha e taxa, tenção e tensão, vós e voz.
EXERCÍCIOS 310 E 311
Formar frases com os seguintes homônimos perfeitos

Venda e venda (subst. e verbo), são e são (adj. e
verbo), monte e monte (subst. e verbo), nós e nós (subst.

68.

PARÔNIMOS

e pronome), passo e passo (subst. e verbo), ora e ora
(verbo e conj.), pesar e pesar (subst. e verbo), sede e
sede (subst. e verbo).
P A R Ô N I M O S

EXERCÍCIO 312
Indicar os parônimos das palavras grifadas e mostrar
a diferença de significação

Sebastião Souto salvou Matias de Albuquerque*de
uma derrota iminente.
No século XVI, os franceses costearam o litoral
brasileiro e tentaram estabelecer-se no Rio de Janeiro
(1555) e no Maranhão (1594).
A exportação de coco babassú, no Norte do Brasil,
já ascende a milhares de contos por ano.
O combate sistemático ao flagelo da seca no Nordeste foi dilatado durante muito tempo por causa da
enorme despesa que acarretava.
EXERCÍCIOS 313 E 314
Definir com auxílio do dicionário os seguintes parônimos

Cães e cais, delatar e dilatar, despensa e dispensa,
consolar e consular, costear e custear, acender e ascender, enxada e inchada, cachoes e caixões, coro e couro.
EXERCÍCIOS 315 E 316
Formar frases com os parônimos precedentes
EXERCÍCIOS 317 A 320
1.°, Definir os seguintes parônimos; Z.", Formar frases

Sessão e secção, pato e p,r:eto, tocar e toucar, deferir
e diferir, cérebro e cérbero, matilha e mantilha, contusão e confusão, indolentes e insolentes, premissas e primícias, tocador e toucador.
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EXERCÍCIO 321
Formai' frases com os seguintes parônimos

Eminente (elevado) e iminente (que ameaça realizar-se num futuro próximo), emergir (sair de onde
estava mergulhado, subir, elevar-se) e imergir (mergulhar num líquido, afundar-se), dessecar (tornar seco) e
dissecar (cortar, dividir), descrição e discreção, afear
e afiar, texto, testo e testo.
44." A 48." LIÇÃO -- Ortografia.
EXERCÍCIO 322
Para ditados

Antes de ser oficializada a ortografia simplificada,
escreviam-se de maneira diferente as palavras aluno,
Batista, centelha, cetro, ciência, ciática, Davi, fruto,
Inácio, Nazaré, salmo, sinal, belo, efeito, sábado, compreender, tesouro, Andar aí, daí, est outro, outrora;
foram eliminadas as consoantes mudas, as geminadas
inúteis, o h mudo mediano e o apóstrofo (Veja Apóstrofo,
na "Gramática").
Também era diferente a escrita das palavras assunto,
cagado, cloro, Cristo, cromo, farmácia, filosofia, fósforo,
faquir, Icaraí,, isento, Jacó, júri, mártir, monarca, monossílabo, Niterói, Osvaldo, país, polissílabo, português,
pressentir, pronto, querosene, querubim, quilo, quimera,
química, sanduíche, técnica, talvegue, trissílabo, vagão,
valsa, etc.
Até há pouco tempo não havia uniformidade na escrita das palavras acórdão, bênção, órgão, órfão, sótão,
céu, herói, ontem, pai.
Foram fixadas as grafias das seguintes palavras,
suas derivadas e afins: Brasil (com s) ; — idade, igreja,
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igual (com i inicial) ; — sossegar, pêssego, dossel, jovem,
almoço, maciço, etc.; - - ânsia,, ascensão, cansar, farsa,
pretensão.
O s e o z. — O .? entre vogais vale z; o z final de
palavra oxítona tem o valor de s. Daí a dificuldade
do emprego do s e do z, tanto no fim como no meio das
palavras. Os §§ 25 a 28 das Regras Ortográficas (44.a a
48.* Lição da "Gramática") indicam as palavras que se
escrevem com s final, as que se escrevem com s médio, as
que se escrevem com z final e as que se escrevem com
z médio.
Final em ôo, ôos. — O o tônicr< fechado seguido
de o ou os leva acento circunflexo: — abençôo, perdôo,
vôo, vôos, etc.
O o tônico fechado seguido de a ou as não leva acento:
boa, boas, Lisboa, pessoa, perdoa, perdoas, etc.

Hífen. — "Separar-se-ão com hífen os vocábulos
compostos cujos elementos conservam a sua independência
fonética: pára-raios, guarda>-pó, contra-almirante."
Os pronomes Io, Ia, los, Ias — serão mantidos:
"a) com o infinitivo dos verbos — amá-lo, ofendê-la,
'/ ossuí-los, repô-las;
b) com as formas verbais em s — ama-lo, etc.; e
com aquelas que acabam em z -- dí-lo, fá-los;
c) com os pronomes nos, vos e a forma eis: vo-lo,
no-la, ei-lo.
Nota. — Aqueles pronomes virão sempre ligados pelo hífen,
acentuando-se a vogai tônica do verbo." *
* Os trechos assinalados com aspas foram extraídos do
Vocabulário organizado pela Academia Brasileira de Letras.
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CRASE
EXERCÍCIOS 323 A 326

Rscrever as abreviaturas das seguintes palavras:
(Veja Abreviaturas na "Gramática")

49.» LIÇÃO — Emprego da crase
EXERCÍCIO 326
Classificar as palavras A, AS, AQUELE, AQUELA,
AQUELES, AQUELAS, AQUILO e colocar o acento
conveniente quando houver CRASE

A contração de duas vogais numa só dá-;-1 o nome
de erase.
Estuda as lições. Devemos ir as aulas com as lições
sabidas; as de hoje são muito fáceis.
A opinião de meu mestre é esta e eu não me submeterei a dê vocês.
Aqueles Senhores levantaram-se e ofereceram os
lugares aquelas Senhoras.
A pessoa que se instrue torna-se útil a si, a família
e a humanidade.
Aquilo não te serve.
Pergunta aquele Senhor se já matriculou a filha.
"A calúnia, que consiste eni acusar alguém de
crimes que não praticou, e a intriga, que é também uma
falsa acusação, feita traiçoeiramente, as ocultas, ambas
com o fir.i de fazíer mal a outrem, e as vezes para satisfazer ambições pessoais, são elementos perturbadores da
tranqüilidade pessoal, porque semeiam discórdias e inimizades, ódios e vinganças, cuja conseqüência é, muitas
vezes, o assassínio ou o suicídio" 1.
"Aquele que chamou a calúnia um vício era um
adulador; a calúnia é um crime, e crime monstruoso".
i Do livro "Instrução Moral e Cívica" para o Curso SeèwncLário, do mesmo autor.

CRASE:
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EXERCÍCIO 327
O mesmo que o precedente
Devemos obedecer as ordens dos nossos superiores.
"A ORDEM, u DISCIPLINA E O RESPEITO COMO GARANTIAS DA PAZ E DO PROGRESSO. — A ordem é a disposição
metódica das cousas; a disciplina é a obediência aos
princípios que têm por fim manter essa disposição; respeito é o acatamento as leis e as autoridades. A ordem,
a disciplina e o respeito são garantias da paz e do progresso, porque a falta destes três elementos dá origem
a anarquia, a insubordinação e a desorganização, que são
o antítese da tranqüilidade, do bem-estar e do desenvolvimento" 1.
Dirija-te aquele guarda e peca-lhe a informação
que deseja.
Pergunte isso aqueles Senhores.
Dize aquelas Senhoras que a chuva de ontem a
tarde prejudicou muito a estrada nova; é melhor seguir
a direita e entrar no caminho velho.
Fui a feira do Rio de Janeiro e a de Belo Horizonte.
Não me foi possível comparecer as feiras de S. Paulo,
mas tenciono ir as de Recife e as de Porto Alegre.
A chuva traz benefícios, mas as vezes acarreta
prejuízos. Não te refiras aquilo que desconheces.
EXERCÍCIO 328

Distinguir se a palavra A é adjetivo articular, variação
pronominal, pronome demonstrativo ou preposição.
Acentuar quando for contração.
A verdade dignifica o homem e recomenda-o a consideração e apreço dos outros homens.
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Tua irmãzinha está doente; não a deixes só.
"Todas as escritas primitivas, como a dos egípcios,
a dos assírios, a dos chineses, a dos mexicanos, etc., foram,
a princípio, figurativas, isto é, representavam os objetos
por meio de figuras ou desenhos" 1.
"A introdução do alfabeto fenício na Grécia é atribuída a Cadmo. Segundo alguns autores, Cadmo era
fenício, filho do rei Agenor; segundo outros, era grego
e, tendo viajado pela Ásia Menor, lá aprendeu a civilização fenícia, levando-a depois para a Grécia. A Cadmo
se atribue também a fundação da cidade de Tebas" (1).
A casa que expões a venda é nova e confortável,
mas vende-a a outro, porque eu prefiro a que tenho na
Tijuca.
B * inútil procurá-la - ; tu não a encontrará», porque
a estas horas já deve estar longe.
50." LIÇÃO — Análise léxica.
EXERCÍCIO 329
Classificar a palavra QUE '

Se teu pai te castigou, é para corrigir-te que não
para se vingar.
Que tolices disseste ?
Penso que esse homem ainda não se corrigiu; perdoado que seja, voltará à vida antiga.
Que estavas fazendo no jardim ?
Não passa um dia que não se aborreça.
Meridianos são grandes círculos que cortam o equador e passam pelos pólos.
Do livro "Manual de Conhecimentos Úteis", do mesmo
autor.

1
Do livro "Instrução Moral e Cívica" para o Curso Secundário, do mesmo autor.

2
3

Veja Io, Ia, los, Ias no Dicionário de Análise Léxica.
Veja esta palavra no Dicionário de Análise Léxica.

ANÁLISH LÉXICA
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Se tens muito que estudar, vai já para o teu gabinete .
Faze o serviço com cuidado, que eu te "ratificarei.
A ilha de Bornéu é maior que a da F lagáscar.
"Vai depressa que já é tarde.
Quer ir ? Pois, que vá.
Está tão doente que mal se agüenta em pé.
EXERCÍCIO 330
O mesmo que o precedente

Eu é que não quero ir.
Convencí-o de que não tinha razão.
Não sei com que roupa devo sair.
Que ingrato que ele é !
Que trouxeste para mim ?
Não dá um passo que não Hhe para trás.
A pessoa que trabalha é útil a si e à sociedade.
Desejo que aprendas.
Poucos que sejam, não devem desanimar.
O seu coração é de tal dureza que nada a comove.
Tens muito que andar.
Há muito tempo que te esperava.
Fui para lhe fazer a vontade que não para me distrair .
Acabada que seja a aula, todos se retirarão.
Não digas isso, que parece mal.
EXERCÍCIO 331
Classificar a palavra SE i

O carteiro foi-se embora.
Este menino feriu-se.
i Veja esta palavra no "Dicionário ãe Análise Léerica" que
se encontra no fim deste livro.

BXPLBTIVOS
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Se chover, não irei ao cinema.
Compram-se livros usados.
Se tens a certeza disso, porque não falas.
Ainda não posso, dizer se irei ou não.
Estes meninos estimam-se.
Se não fui o primeiro, também não fui o ílLimo.
Esta menina parece-se com a sua irmã.
Diz-se que a escola vai mudar de sede.
Nesta cidade fazem-se milhares de casas por ano,
EXERCÍCIO 332
O mesmo que o precedente

Se te ofendi, peço-te perdão.
Este menino gaba-se de ser o melhor da classe.
O lápis quebrou-se.
Se estudas muito, porque não obténs notas melhores t
Não sabemos se vamos ou não.
Se não disse tudo quanto devia, também não deixei
de falar.
Esta menina estava mirando-se ao espelho.
Estes' meninos divertiram-se muito.
A tua roupa rasgar-se-á, se não tiveres cuidado.
Nos dias de chuva faz-se pouco negócio, dizem alguns negociantes.
E X P L E T I V O S

EXERCÍCIO 333
Sublinhar os expletivos

Ou estudas ou então dize a teu pai que não queres
estudar.
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TRECHOS 'PARA ANÁLISE LÉXICA

—• Vamos lá, diga o Sr.
— Eu sei lá ? I
Logo a mim é que ele havia de dirigir-se ?
Ele mesmo se defenderá.
Não vou, não.
Pois bem, fica combinado, irei eu mesmo.
VeJ;< só como ele se desculpa.
Isso também é demais.
EXERCÍCIOS 334 A 360
Trechos para análise (oral e escrita)
(Veja modelo na pág. 100 deste compêndio)
l

TRECHOS PAEA ANÁLISE LÉXICA

— A letra de Pedro é melhor que a de Paulo, mas
este é mais estudioso que aquele.
9
— Quando lá cheguei, encontrei-o todo amuado, razão por que não me dirigi a ele.
10
— Noutros tempos compravam-se aqui grandes extensões de terra por pouco dinheiro.
11
— Se estudares duas ou 3 horas por dia, isso bastará para que sejas um ótimo aluno.

— Se eu tivesse feito isso, não o negaria a ninguém.
2

— O ébrio resistiu à prisão, mas foi conduzido à
força.
3

— Mostrou-se muito admirado quando lhe disseram
tal cousa.
4
— Este exercício é tão difícil quanto o outro que j
nos passaram ontem.
5

— O gorgeio dos pássaros é mais agradável do quej
o zunido dos mosquitos.
6
— Alguém se lembrou então de que faltavam todo^j
os alunos da classe média.
7

— Quem diz o que quer ouve o que não quer, rez
o ditado, e isto é bem certo.
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12

<—• Se você for o meu secretário, quando eu for aos
Estados Unidos, muito terá que contar.
13
— "Vai-se a primeira pomba despertada"... é
assim que começa um belo soneto de Raimundo Correia.
14
— Em 1531, Martim Afonso chegou à Baía, onde
foi recebido por Caramurú e pelos principais indígenas.
15
— Ainda não sei onde passarei as férias este ano.
Meu pai quer que eu as passe em Porto Alegre ou em
Pelotas.
16
l
— Esta criança feriu-se; levem-na n imediatamente
à farmácia ou então chamem a Assistência com urgência.
1

Veja no, na, nos, nas, no "Dicionário ãe Análise Léxica"
que se encontra no fim deste livro.

— 78 —

TRECHOS PARA ANÁLISE LÉXICA
17

— Há pessoas que se irritam facilmente, e facilmente se acalmam, se alguém usar de bons modos para
esse fim.
18
— O que te aconselho é o seguinte: chama o rapaz
para dentro de casa e não o deixes ir à rua durante
8 ou 10 dias.
19
— Não sei que horas são, nem isso me interessa
muito, porque só sairei daqui quando estes meninos
tiverem terminado o seu trabalho.
20
— Um deles respondeu a duas perguntas e acrescentou eme era tudo quanto sabia, confessando assim,
com siiu 'dade, que não havia estudado nada.
21
—• Logo que esta florzinha atingir o seu completo
desenvolvimento, a antera se abrirá e deixará cair livremente o pólen, cjue será levado pelo vento e pelo
insetos, talvez a grandes distâncias.
22
—• Muitos desastres se evitariam nas ruas e aveni-,
das mais movimentadas das cidades, se os transeuntes sói
as atravessassem junto dos sinais e no momento em que j
estes fecham o trânsito aos veículos.
23
— Poucas pessoas sabem andar nas ruas movimen-J
tadas da cidade, e porisso presenciamos freqüentes eneontrões entre indivíduos que caminham em sentido con-J
trário. Isso se evitaria se cada um seguisse à sua di-|
reita.

FORMAÇÃO DE PALAVRAS
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24

— Tendo passado cúrca de 2 meses sem avistar terras, a tripulação revoltou-se contra o seu chefe, pretendendo obrigá-lo a retroceder, más Colombo, a-pesar-de
todas as contrariedades que sofreu, nunca perdeu as
esperanças.
25
— O Sr. pergunta se todos souberam a lição ? Infelizmente tenho que dizer que só um a soube; os restantes, que são muitos, nada disseram, exceto alguns, muito poucos, que acertaram certas perguntas, mas sempre
oom muita hesitação.
26
— Um menino da cidade, muito descuidado na caligrafia, escreveu ao padrinho, residente numa fazenda, pedindo-lhe que lhe mandasse duas eabras; mas, ao
escrever esta palavra, fez o primeiro "a" fio mal feito
que se confundia com um "o" e, porisso, em vez do que
desejava, recebeu, com espanto, duas cobras.
27

— O 'ilustre e abnegado médico brasileiro Dr. Álvaro Alvim foi quem introduziu a eletroterapia no
Brasil, vindo, afinal, a ser vítima da ciência, pois morreu em conseqüência de uma "radiodermite". A sua
morte repercutiu dolorosamente no Brasil inteiro e até
no estrangeiro, onde era muito estimado.
§1." LIÇÃO — Formação de palavras. Afiros.
EXERCÍCIO 361
Indicar as palavras derivadas e as compostas

Parte do sertão cearense despovoa-se por ocasião
da sêea.
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O clima do Nordeste Brasileiro é equatorial, do tipo
semi-árido, porque as chuvas são deficientes; o da Amazônia é equatorial, do tipo superúmido, porque as chuvas
são abundantes.
D. João III dividiu o Brasil em capitanias hereditárias; os donatários dessas capitanias tinham privilégios quasi ilimitados.
Pero de Campos- Tourinho desembarcou em Porto
Seguro, onde fundou uma povoação, que prosperou muito com a lavoura da cana de açúcar.
Alguns fazendeiros tratavam os escravos com deshumanidade.
EXERCÍCIO 362
Escrever numa coluna as palavras primitivas, noutra as
compostas e noutra as derivadas

Bio, pedreira, civilizar, rebaixar, uso, antever, desmascarar, casa, barro, laranjal, preferível, percorrer.
riacho, circunjacente, cidade, útil, abuso, bisavô, terra.'
desprezível, esbarrocar, ferro, apreciável, invejoso.
EXERCfCIO 363
Escrever numa coluna as palavras compostas e noutra
as derivadas

Expatriar, estacaria, depenar, preguiçoso, baixeza,
•demover, antepor, cortesia, inconstante, camponês, retrogradar, escadaria, embirrar, escassez, passagem, desgastar, madeireiro, alfaiataria.
EXERCÍCIO 364

FORMAÇÃO DE PALAVHAS
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13XERCÍCIO 365
O mesmo que o precedente

Dormir, respeito, alvo, pessoa, firme, criado, porta,
empresa, mogo, conde, motor, velho, carroça, comércio,
incêndio, província, pastel, nobre, preguiça, estômago,
ano.
EXERCÍCIO 366
l ) Escrever numa - coluna as palavras simples, noutra as
compostas por prefixação, noutra as compostas por
justaposição e noutra as compostas por aglutinação;
2) dar o significado dos prefixos e dizer se são
vernáculos, latinos ou gregos.

Tirapé, embora, transpor, útil, aguardente, segundafeira, uso, ilegítimo, supradito, ventura, sacarrolhas,
petróleo, engano, manobrar, lança-perfume, puro, entrelinha, Alentejo, igual, pé-de-cabra, pôr, planalto, baixamar, ver, menoridade, deshabitado, Vossa Senhoria, irregular, ter, ouriço-cacheiro, beira-rio, mar, fidalgo, maldizer, café-concêrto, antepor, feliz, encaixar, vinagre,
polígono, pentaedro, analfabeto, monólogo.
EXERCÍCIO 367
O mesmo que o precedente

Injusto, carro-dormitório, certo, bem-aventurado,
fino, sobrenatural, pôr, papel-mocda, imperfeito, repor,
honesto, couve-flor, contradizer, agrado, decompor, arcoíris, peso, predomínio, luso-brasileiro, livro, igual, beiramar, pospor, retroceder, feliz, Vossa Majestade, cismontano, claro-escuro, estrada de ferro, onipotente, supérfluo, guarda-chuva, amor-próprio, micróbio, telescópio,
pentágono, epiderme.

Formar palavras derivadas

EXERCÍCIO 368
Juntar prefixos à- seguintes palavras de modo que formem
palavras compostas

Período, rei, luz, lei, belo, ocidente, fruto, monumento, folha, oriente, escola, ouvir, cidade, beber, ardor,
lavar, rápido, cônsul, belo, mar.

Mesa, sair, enganar, capaz, temido, diluviano, vizinho, fino, últiu.o, mortal, fazer, avô, carregar, meditar,
presidente, lícito, alfabeto, metro, litro, grama, febril.
6—Exercícios de Gramática—G. F.

SINTAXE (SUJEITO)
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SINTAXE
Sujeito
EXERCÍCIO 369
Indicar o sujeito i
Você brinca muito.
Paulo estudou a lição.
O Senhor procedeu bem.
Eles ficaram brincando.
Isso não serve.
Nós nos enganámos.
Quem chegou ?
Tu saiste cedo.
Ninguém sabe isso.
Eu fui à festa.
Todos saíram.
Ele não quer vir.
Chegaste cedo.
Ela já se vestiu.
Quebrei o lápis.
Vós sabeis isso.
Perdemos os livros.
Elas são atenciosas.
EXERCÍCIO 370
Escrever o sujeito (vozes dos animais) 2
O
crocita.
Os
gorjeiam
As
coaxam.
O
ruge.
A
regouga.
O
berra.
O
zurra.
A
cacareja.
As
trinam.
A
bala.
Os
arrulham.
A
muge.
O
paira.
O
uiva.
O
guincha.
O . . ..late.
EXERCÍCIO 371
Sublinhar o sujeito e indicar se é simples ou composto
As árvores exercem benéfica influência sobre o clima.
Lúcia é boa menina.
Um século tem 100 anos.
Nelson e Lúcia estudam no mesmo colégio.
A América e a Europa são as partes do mundo mais importantes.
O boi, o camelo e o carneiro, por exemplo, são animal»
ruminautes.
Reuniu-se ontem a congregação.
1 Veja Sujeito na "Gramática".
índice Alfabético.
2 Veja Exercidos 68 a 64.

Pró irar a página no
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A chuva e o vento são fenômenos meteorológicos.
Alísios são ventos de direção quasi constantes.
Os alísios sopram todo o ano na zona equatorial.
A natureza do solo também exerce influência sobre o clima.
Alguns terrenos aquecem-se mais do que outros.
Apareceu aqui um bando de ciganos.
EXERCÍCIO 372
O mesmo que o precedente
Eio de Janeiro e Buenos Aires são as maiores cidades. da
América do Sul.
A semana tem 7 dias.
O termômeí ro indica a temperatura.
A balança ordinária e a de Roberval são as mais comuns.
As pinças são alavancas interpotentes.
Os barômetros indicam ;: pressão atmosférica.
Os líquidos e os gases são fluidos.
O telefone é uma invenção do século XIX:
O ouro, a prata e a platina são metais preciosos.
O ferro, o cobre, o chumbo, o estanho e o alumínio são
metais úteis.
As plantas constituem o reino vegetal.
As tesouras e os alicates são alavancas interfiras.
Espelhos são superfícies refletoras.
Os primeiros espelhos foram de metal polido.
O aço é uma variedade de ferro fundido.
O exército já atravessou o rio.
Chegarão hoje notícias certas.
Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão são os 5 planetas
maiores que a Terra.
EXERCÍCIO 373
Indicar se o sujeito é complexo ou iucomplexo
O soldado defendeu o seu posto.
una comprou um livro.
Roma é uma cidade antiga.
A tua falta é grave.
Floriano Peixoto consolidou a República.
Luíza ê uma boa menina.
Os mouros ocuparam parte da Península Ibérica em 711.
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Pedro e Paulo estimam-se muito.
Estávamos numa roda de gente fina.
O boi é um animal ruminante.
As riquezas brasileiras são muito importantes.
Paraíba e Pernambuco são Estados do Nordeste.
EXERCÍCIO 374
Indicar as orações de sujeito oculto, as de sujeito indeterminado e as orações sem sujeito
Faltei 2 dias. Choveu toda a noite. Aqui vive-se bem. No
verão anoitece mais tarde. Dizem-se cousas do arco da velha.
Estão procurando você. Trovejou muito. Estude. Faça o exer-,
cício. Há muita gente boa. Faz hoje 2 anos que me matriculei
neste colégio. Já é tarde. Completa o teu exercício. Faz frio.
Entra-se pelo lado direito. Alugam-se casas. Hoje escureceu cedo.
Está quente. Vou dormir. Que se faz f Passeia-se.
EXERCÍCIO 275
Indicar e classificar o sujeito das seguintes orações
Os soldados estão atentos. Os meninos atentos e estudiosos
são estimados. Estudo gramática. Estudamos aritmética. Este
lápis e este caderno são de Francisco. Portland e Boston são
portos norte-americanos. Já mataram a galinha. Não suias agora.
Chove muito. A f orne e a sede martirizavam-no. Sede previdentes.
Estão batendo à porta. Mariazinha adormeceu. João já tomou
o remédio. Pintam-se íaboletas. Trovejou toda a noite. Agora
anoitece mais cedo.
EXERCÍCIO 376
O mesmo que o precedente
Chega-se lá em 10 minutos. Ubatuba, Santos e Cananéia
são portos paulistanos. Choveu a cântaros. E' higiênico comer
a horas certas. Não deixes isso aí. Manaus é a capital do
Amazonas. O ferro e o chumbo são metais úteis. Não maltrates
ninguém. Alugam-se casacas. Dizem isso, mas não é verdade.
Nevou muito esta madrugada. Assaltaram a casa do vizinho.
Há gente muito tola. O repouso é necessário. Estão tocando a
campainha do portão. Cada estação do ano dura 3 meses. E'
tolice acreditar em feitiços. Newton descobriu a lei da atração
universal.
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Predicado 1
EXERCÍCIO 377
Sublinhar o predicado e indicar se é complexo ou
incomplexo
Pedro saiu. Não almocei. A menina comprou flores. Há
inuita gente má. O vizinho vive contente. Respeita as pessoas
mais velhas. Ernesto tem boa letra. Raquel estudou. Jacó adormeceu. Recomenda-me a todos. O Brasil exporta café, cacau,
frutas, etc. O porto de Cardiff, na Inglaterra, exporta carvão
de pedra. A Inglaterra possue muitos portos. Estuda.
EXERCÍCIO 378
O mesmo que o precedente
A chuva inutilizou o serviço. A serra dos órgãos fica no
Estado do líio de Janeiro. A Avenida Beira-Mar, no Rio de
Janeiro, tem mais de 5 quilômetro^ . O Amazonas deságua no
Atlântico por um enorme estuário de cerca de 300 km. de largura. O Paraíba encheu. Campos e Recife são grandes centros
açucareiros. A temperatura baixou. Novembro tem 30 dias.
Pedro adoeceu hoje. Cessou o barulho. A cidade do Eio de
Janeiro foi fundada em 1567. Trabalhem. Não brinquem. Portate bem. Fica quieto. O Padre Feijó foi eleito regente em
12 de Outubro de 1835.

Objetos i
EXERCÍCIO 379
Distinguir o objeto direto do objeto indireto
O soldado defendeu o seu posto. O operário começou a sua
tarefa. O Juiz deu razão ao inocente e negou-a ao criminoso.
Q Sol ilumina a Tenv, . Procura meu primo e entrega-lhe este
livro. Não ine digas isso. Domina-te. O médico reconheceu que
o seu esforço seria inútil. Logo que me vin, estendeu-me a mão.
— Ah !, minha D. Inez, mataram -te ? ! — Bem sei quem és.
— Não negues auxílio aos necessitados. José disse ao professor
que estava doente. Eu te visitarei esta noite. Preciso do teu
auxílio esta tarde. Este homem deu razão a quem não a tinha.
Obedece aos teus superiores. Corrigi os exercícios que fizeste.
1
Veja Preãicaão na
índice Alfabético .
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EXERCÍCIO 380

Adjuntos '

O mesmo que o precedente

EXERCÍCIO 383

A figura dá-nos uma idéia perfeita da paisagem. — Ele
queixa-se de que todos o desprezam. — A ferrugem gasta o ferro.
Caim matou a Abel. Joãozinho pensa em sua mãe. Perdoei-lhe
as ofensas que me fez. Ouvi o ribombo do canhão. Não faças
mal a ninguém. Dize-me a verdade. Não vos ofendi. Peça conselhos ao seu pai. Comprei um livro. Gosto de você. Escrevi uma
carta a minha mãe. Acabei o exercício. Ofereci os meus serviços
ao governo.
Predicativo 1
EXERCÍCIO 381
Sublinhar o predicativo e indicar se se refere ao sujeito
ou ao objeto
Maria ficou aborrecida. Achei-a doente. Esse negócio tornou-o pobre. Julguei-o honesto. Conservei-me calado. O interesse
tornou-o traidor. Estes meninos estão cansados. O despeito fê-lo
rancoroso. Os japoneses são sóbrios. Continua atento. Não te
faças de esperto. A força de vontade tornou fácil esse serviço.
Permaneceu acordado.
EXERCÍCIO 382
O mesmo que o precedente
Esta casa é um ninho. Vi-te saiia-ieito. Esta criatura é
pouco razoável. Pobreza não é vício. A doença tornou-o trêmulo.
Este espetáculo é maravilhoso. Julgava-te feliz. As más ações
tornaram-no desprezível. O farçante intitulava-se advogado. Fezse deputado. Continuou aborrecido. Não fiques envergonhado.
Tinha-te por amigo. Vi-te menino. Fizeste-te homem. Nomearamme secretário.
1
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Veja Preãioatwo na "Gramática". Procurar a página no
índice Alfabético.

Sublinhar os adjuntos e indicar se são a<ributivos,
restritivos ou adverbiais
Hoje é dia feriado. A boa aluna foi elogiada pela professora. A filha do vizinho é estudiosa. Os discursos longos fatigam o auditório. Esta chácara tem lindas frutas. Não soubeste
aproveitar bem o tempo. Este professor tem muitos anos de magistério. Nos dias mais quentes uso roupa branca. TJm ruído
tremendo despertou a minha atenção. Saí, apenas chegaste. A
agricultura definha por falta de braços. Não comas frutas
verdes. Em 1931 estive em Paris. Aluguei este belo prédio por
800$000. Aborreces-te com ele porque não lhe conheces o gênio.
O grande Eui Barbosa nasceu na Baía. No jardim de Paulo há
lindas flores. Os olhos do gato são azues. A riqueza sem governo
depressa acaba.. Sergipe fica entre Alagoas e Baía. Todos os
alunos foram examinados pelo diretor.
EXERCÍCIO 384
O mesmo que o precedente
Este ancião tem muita experiência. Visitei os belos monumentos desta cidade. Uma leve falta pode trazer conseqüências
funestas. Não te deixes conduzir por falsos amigos. Os navios
mercantes já deixaram o porto de Eecife. A sede de lucros excessivos arruinou aquele negociante. Não te louvo a idéia. O
farol de Alexandria era uma das maravilhas
do mundo. O uife
foi comido pelo gato. A felicidade doa filhos faz a alegria dos
pais Procura descobrir-lhe as manhas. A Terra não é perfeitamente redonda. Os bondes elétricos foram introduzidos no Rio
de Janeiro em 1868. Censurei-lhe o procedimento. Foste visto
por Paulo.
EXERCÍCIO 386
Indicar os apostos e classificar os adjuntos adverbiais
Estabelecí-me no Eio de Janeiro, capital do Brasil. — A
cozinheira matou a galinha com uma faca. Maltrataram-se nra1

Veja Adjuntos na "Gramática". Procurar a página no
índice Alfabético.
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tuamente. A casa está sitiada pela polícia. — Passo sempre por
Campos quando vou a Vitória. A árvore foi podada pelo jardineiro. Tenciono construir um muro em volta da casa antes de ir
para Porto Alegre. Só voltarei do Eio Grande no fim do ano.
Quando vim de Paris falava corretamente o francês. As folhas
desprendiam-se com o vento. As saúvas, terror das agricultores,,
causam enormes prejuízos. Fui para lá para trabalhar e quasi
morri de febre. Entre amigos não deve haver cerimônias desnecessárias. Deixei ontem 2 livros em cima da mesa'.
EXERCÍCIO 386
O mesmo que o precedente
Vou com Alfredo, o meu melhor amigo. O gatuno virá
escoltado por é policiais. — Gosto muito de laranjas. Já estava
sem dinheiro, mas não queria dizer-te nada. Não posso estabelecer-me com 5 contos apenas. Napoleão I, imperador dos franceses, nasceu em Ajácio em 1769. Saí hoje do colégio em último
lugar. Disseste que talvez chovesse e efetivamente choveu.
Sentou-se entre um e outro. Fui arrastado pela multidão. Não
quero ir para a Inglaterra, mas desejo ir à Inglaterra. Tenciono,
porém, ir primeiramente à França. Portugal e Espanha, os
2 países da Península Ibérica, ficam na Europa Ocidental.
Construí a casa entre 2 renques de palmeiras. Os bons meninos
são queridos de todos. Não gosto de te ver entre meninos de rua.
Nova-York, a maior cidade da América, fica na foz do Hndson,
Complementos terminativos

1

EXERCÍCIO 387
Indicar se os termos regidos de preposiçíio são complementos terminativos, objetos indiretos, adjuntos
atributivos ou adjuntos restritivos
O séquito do rei era deslumbrante. Ontem lembrei-me de
ti. Foste grosseiro para com ele. O governo do Estado foi confiado a um capitão. O farol de Alexandria tinha 500 metros
de altura. Confio em ti. A brisa da manhã era fria. Não há
1

Veja Complementos terminativos na " Gramática". Procurar
a página no índice Alfabético.
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amor superior ao amor de mãe. Arrependeu-se do qae fez.
Atendi às súplicas dos pobres.
EXERCÍCIO 388
O mesmo que o precedente
De hoje em diante farei melhor uso do meu dinheiro. O
clima de Petrópolis é saudável. Não há luz igual à luz do Sol.
A torre da igreja é alta. Os soldados revoltaram-se contra o
comandante. A vitória depende da execução desse plano. O bom
êxito dessa empresa depende de nós mesmos. Procura ser útil
ao teu semelhante. Tinha saudades tuas. Confiemos no futuro.
Não tens gosto pelo estudo. Sempre fui delicado para contigo.
EXERCÍCIO 389
O mesmo que o precedente
Tenho necessidade de sossego. Deves obedecer aos teus superiores. Comer demais é prejudicial à saúde. Aborrecí-me com
esse negócio. Tenho confiança em você. Estou resolvido a servi-lo.
Obtive a certeza do que se dizia. Não tenho lembrança disso.
Estou certo de que não mo estimas. A vida de campo é saudável.
Não faltes à escola. Deves acudir aos teus amigos. A flora do
mar é abundante, mas pouco variada. Sou amigo dos bons
alunos.
EXERCÍCIO 390
>
O mesmo que o precedente
Não lhe quero ver o rosto. Avançámos para o inimigo e
caímos sobre ele. As ruas da cidade são calçadas. Farei tudo
por você. O amor ao dinheiro faz cometer muitas baixezas.
Não te comparas com ele. Tenho amor aos livros. Deves ser
obediente às ordens dos superiores. A tripulação revoltou-se contra
o chefe. Os vinhos de Portugal são afamados. Aborrecí-me contigo. Zanguei-me com ele. Não conserves lembrança das injúrias
que recebeste. Lembra-te do que te disse. Gosto de laranjas.
EXERCÍCIO 391
Fazer o quadro sinótico da classificação dos adjuntos *
1
Veja Adjuntos na 'Gramática".
índice Alfabético.
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Períodos simples e compostos '

EXERCÍCIO 392
Distinguir os períodos simples dos períodos compostos
Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para as
índias em 1498.
Cabral enviou um portador a Portugal com a notícia do descobrimento, e, no dia 2 de Maio, seguiu para a índia.
Os indígenas que habitavam o Brasil na época do descobrimento pertendam a diferentes ramos ou nações.
Todas as nações indígenas se dividiam em diversas tribua.
Os indígenas enfeitavam-se com colares e pulseiras feitos
de dentes dos inimigos, e com penas de diversas cores, que colocavam em volta da cabeça.
A esses enfeites de penas davam o nome de eocares.
Alimentavam-se da caça, pesca, frutas, milho, mandioca e
outras raízes.
Muitos deles eram antropófagos; devoravam os prisioneiros.
EXERCÍCIO 393

91

Tambér, usavam o tacape ou tangapena, pesado toro de
madeira que derribava quasi sempre uma vítima de cada golpe.
Usavam também uma lança de pau ferro, denominada murucu,
muito comprida e com a extremidade afiada molhada no sumo
cie ervas venenosas.
Usavam como medicamentos diverass ervas, frutas e raízes, de cujas propriedades eram perfeitos conhecedores.
Divisão do período 3
EXERCÍCIOS 394 A 409
Dividir as orações dos seguintes períodos
l
- "Eu trazia de cor as palavras que alguém me confiou
haver dito, quando ele era simples estudante da Escola Central"
- Machado de Assis.
2
- "Sr. Presidente, eu peço a V. Ex. e'peço à Câmara que
tenham tolerância para esta manifestação que o povo brasileiro
acaba de fazer dentro deste recinto" — Joaquim Nabuco.
3

O mesmo que o precedente
Os indígenas habitavam aldeias ou tabas, constituídas por
palhoças chamadas ocos, onde mantinham sempre fogo aceso e
guardavam comida, armas e utensílios.
Em volta das tabas levantavam cercas de pau a pique, chamadas caiçaras, cujas entradas eram ornadas com as caveiras
dos inimigos mortos em luta .ou dos prisioneiros devorados.
Obedeciam a um chefe denominado cacique ou morubixaba.
O cacique era escolhido entre os guerreiros mais fortes e
intrépidos.
Acreditavam, vagamente, na existência de um ser supremo,
que se manifestava pelo relâmpago e pelo trovão; davam, ao trovão
o nome de tupã.
Os indígenas eram muito supersticiosos; acreditavam nos
seus pagés, charlatães que viviam isolados em palhoças ou grutas
e se faziam passar por feiticeiros e adivinhadores.
A principal arma dos indígenas era a flecha, que eles manejavam c jm admirável destreza.
1
Veja Período c sua divisão na " Gramática".
a página no índice Alfabético.
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— "Os instrumentos que aprendera enquanto fez parte da
bajula marcial, lançou-os para longe" — Luiz Guimarães.
4
— "São estes os principais méritos cie Sílvio: deu um
aspecto novo à crítica literária entre nós, criou a história da
nossa literatura, dirigiu para novos alvos a nossa mentalidade,
estndou como nenhum outro, e amou, como poueos, as nossas
produções sentimentais e intelectuais" — Clóvis Beviláqua.
5
— "Estas duas palavras tupi e guarani não significavam
entre os selvagens que delas usavam, senão tribus ou famílias que
assim se denominavam" — General Couto de Magalhães.
— "Pelas 11 horas do dia, que fora de sol descoberto e
ardente, entrou na larga praça, por um dos ângulos, que faziam
os regimentos postados em triângulo, o réu com todo o acompanhamento" — João Ribeiro.
1
Veja Período e sua divisão na "Gramática".
a pá.gina no índice Alfabético.
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—• "Eu estou inteiramente convencido do princípio de que
todos os indivíduos que compõem os poderes nacionais, desde o
maior até o ínfimo, são empregados públicos, e que nenhum riode
«'- r orçado a exercer contra sua vontade e sentimentos de sua
L., .-..òncia um emprego qualquer que seja" — Evaristo da Veiga.
— "O homem que cala e o u , o não dissipa o que sabe e
aprende o que ignora" — Marquês de Maricá.
— "A inundação tinha coberto as margens do rio até onde
a vista podia alcançar; as grandes massas de água que o temporal
durante uma noite inteira vertera sobre as cabeceiras dos confluentes do Paraíba, desceram das serranias, e, de torrente em
torrente, haviam formado essa tromba gigantesca que se abatera
sobro a várzea" — <T:>sé de Alencar.
10
— "A. cúpula da palmeira em que se achavam Perí e Cecília parecia uma ilha de verdura, banhando-se nas águas da.
corrente; as palmas que se abriam formavam no centro um berço
mimoso, onde os dois amigos, estreitando-se, pediam ao céu para
ambos uma só morte, pois uma só era a sua vida" — José de
Alencar.
11
— "Mais profunda parece aqui a solidão e mais pavorosa
do que na intensidade dos mares" — José de Alencar.
12
—- "A palavra, esse dom celeste que Deus deu ao homem
e recusou ao animal, é a mais sublime expressão da natureza;
ela revela o poder do Criador e reflete toda a grandeza de
sua obra divina" — José de Alencar.
13
— "Um célebre poeta polaco, descrevendo em magníficos
versos uma floresta encantada do seu país, imaginou que as aves
e os animais ali nascidos, se por acaso lon^e F o achavam, quando
sentiam aproximar-se a hora da sua morte, voavam ou corriam
e vinham todos expirar à sombra das árvores do bosque imenso,
onde tinham nascido" — Joaquim Manuel de Macedo.
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14
— "Nas margens do grande rio Tocantins, que banha o
Norte da província de 1Goiaz, e, reunido ao Araguai/i, vai como que
dar mão ao rei dos rio ', para entrar de par com ele no Atlântico,
habitava uma nação indígena das mais ferozes e indomáveis que
se conhecem, ainda que também uma das mais valentes e industrioeas" — Bernardo Guimarães.
15
— "O sol, que surgia por defronte deles, destacava vivamente
os contornos da figura veneranda do ermitão naquela piedosa
e solene postura, e, rodoando-o de esplendores, o apresentava,
aos olhos dos romeiros, como a imagem viva desses patriarcas do cristianismo cingidos com a auréola da bem-aveuturança"
— Bernardo Guimarães.
16
— "À sombra de uma faia, no parque, enquanto o príncipe, que era menino, corria perseguindo as borboletas, abriu o
velho preceptor o seu Virgílio e esqueceu-se de tudo, enlevado na
harmonia dos versos admiráveis" — Coelho Neto.

Orações reduzidas, contractas, latentes e
intercaladas 1

EXERCÍCIOS 410 E 411
1) Converter as orações reduzidas em orações explícitas —
Integrar as orações contractas — Indicar as orações
latentes — 2) Sublinhar as orações intercaladas
Convém evitares as más companhias. Eles eram astutos
como feras. Se fores, como é preciso, não te arrependerás.
Terminada a aula, dirigí-me para casa. Quando explico ou tomo
as lições não goslo que me interrompam. Saindo do trem, verificou que esquecera o embrulho. O vento era frio como a lâmina
de um punhal. Declarou-me estar descontente. A casa é confortável, o ponto magnífico, a vizinhança excelente. Proferidas
aquelas palavras, todos se levantaram. Protegi-te, como se fosses
meu irmão. Falaste melhor do que ele. Foste o último a chegar.
1
Veja Proposição reduzida, Proposição oontracta Proposição
latente e Proposição intercalada na " Gramática". Procurar a
página, no índice Alfabético.
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Tua merenda, disse ele, é maior do que a minha. Dizendo isto,
levantou-se, abandonando os amigos. Não fui, é verdade, mas
mandei. Sendo assim, não hesitarei. E's tão bom quanto ele.
Primeiramente, continuou o professor, deves procurar a palavra
no índice Alfabético.

EXERCÍCIOS 414 A 430
Determinar a oração principal, distinguir as orações coordenadas das subordinadas e classificar as
subordinadas i
l
Disse tudo quanto sabia.
2
Entrei em casa, mudei a roupa e tornei a sair.
3
Não ouvi as palavras que ele pronunciou.
4
Peço-te que tenhas paciência.
5
Ele procedeu tal qual eu procederia.
6
"Atividade sem juízo é mais ruinosa que a preguiça."
7
"Os bons folgam quando os maus pelejam."
8 '
"Quem 2 não tem medo vive sem resguardo e acaba cedo."
9
"A soberba não perdoa, a humildade não se vinga."
10
"Há verdades que amargam como o f ei e mentiras que têm
o sabor do mel". — (Marquês de Maricá).
11
Aviso-te hoje para que não te arrependas amanhã.
12
O funcionário foi aposentado porque já tem 30 anos de
serviço.
13
Embora chova, irei à escola.
14
Se estas árvores fossem tratadas, dariam melhores frutos.
15
Logo que chegou a triste notícia, todos os estabelecimento»
se fecharam.

EXERCÍCIO 412
Converter as orações subordinadas explícitas em orações
reduzidas correspondentes
Logo que cheguei a casa, fui procurado pelo vizinho. Se
assim for, ficarei contigo. Desde que se viu só, começou a dormir. Chamei-te para que me acompanhasses. Depois que terminei
o exercício fui brincar. Ao chegar à rua, ouvimos grande algazarra. Ele diz que tem sono. Logo que os doces fiquem prontos manda chamar-me. O gatuno, quar.do se viu descoberto,
deixou-se prender. Se prestares atenção, compreenderâs a explicação .
Coordenadas e subordinadas '
EXERCÍCIO 413
Indicar a oração principal, distinguir as orações coordenadas
das subordinadas e classificar as coordenadas
(quanto ao conectivo)
Não fui porque não quis. Fui lá, mas não o encontrei.
Pouco poderei aprender, se não estudar. Procurei-o e falei-lhe.
Vai ou manda. Sairei logo que chegues. Não estudaste, logo
não podias esperar boa nota. Queres ir f Pois vai. Desejo que
tenhas bom êxito. Este menino é tão estudioso quanto tu. O
arquipélago de Sonda é holandês, isto é, pertence à Holanda.
As leis são publicadas para quê todos as conheçam. Não te
encontrei; foi, portanto, impossível avisar-te. "Cheguei, vi e
venci".

1

1
Veja Classificação das orações na " Gramática". Procurar
a página no índice Alfabético.
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Veja Característicos ãa oração principal, Classificação da»
orações e Divisão e classificação ãe orações na "Gramática".
Procurar a página no índice Alfabético.
2 Quem eqüivale a aquele que ou a pessoa que.
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16
Não partirei sem que isso fique resolvido.
17
Já que não aceitas a minha proposta, desisto do negócio.
EXERCÍCIO 431
Distinguir as orações coordenadas sindéticas das coordenadas assindéticas i
O trabalho enriquece e a preguiça empobrece.
De dia trabalho, do roite descanso.
A ociosidade e a preguiça ocasionam a miséria, geram o
aborrecimento e conduzem a todos os vícios.
O senhorio não gosta de ti; não te alugará a casa.
Não há trabalho vergonhoso; vergonhoso é não trabalhar.
"A virtude é comunicável, mas o vício é contagioso."
"A soberba não perdoa, a humildade não se vinga."
"Os tolos nos incomodam, os velhacos nos prejudicam."
"Oa tolos aprendem à sua custa, os avisados à custa deles."
O artista abriu o piano e começou a toear.
Esse homem tem .má fama; desconfia, portanto, dele.
EXERCÍCIOS 432 A 447
Dividir e classificar as orações dos Exercícios 394 a 409
(Veja Divisão e classificação ãe orações na "Gramática". Procurar
a página no Índice Alfabético)

óintaxe dos pronomes pessoais "
EXERCÍCIO 448
Distinguir se LHE ou LHES são objetos indiretos on
adjuntos restritivos
Detive-lhe os passos e disse-lhe algumas verdades.
Não lhe dei os parabéns, mas louvei-lhe o gosto.
Diga-lhes que venham sem demora.
Não lhe faças mal.
Se me tivesse avisado, ficar-lhe-ia muito agradecido.
Não lhe rasgues a roupa.
Presta-lhe esse favor.
- i Veja Classificação aos orações na "Gramática". Procurar
a página no índice Alfabético.
2
Veja Sintaxe aos pronomes pessoais na " Gramática".
Procurar a página no índice Alfabético.
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O menino cortou-se; lava-lhe o dedo.
Censurei-lhes o procedimento.
"Mas ele atira-lhe a luva ao rosto, e retira-se, respondenãoíhe com ódio e desprezo."
EXERCÍCIO 449
Distinguir se os pronomes ME, TE, SE, NOS, VOS, são
objetos diretos ou indiretos
Aconteceu-me uma aventura extraordinária.
; Todos nos deram razão.
Ontem recolhí-me tarde.
Não te assustes.
Teu pai mandou-te este livro.
Não vos deixeis enganar.
Pedro machucou-se.
0 rapaz já se retirou.
Dar-vos-ei razão, se a tiverdes.
Este cavalheiro dá-se muita importância.
EXERCÍCIO 450
Distinguir se ME, TE, LHE, NOS, VOS, LHES são objetos
indiretos ou adjuntos restritivos
Não me leves <o livro. Dá-lhe café com leite. Dá-me esse
livro. Examinei-lhe os exercícios. Aprecío-te a destreza. Louvounos as ações. Dou-te estes livros. Se vos censuro os atos é por•que vos estimo. Entregou-nos o que nos pertencia. Estou prevenido; descobri-lhes o plano.
EXERCÍCIO 451
Indicar a função dos pronomes ME, TE, SE, LHE, NOS,
VOS, LHES
Não vos assusteis. Você cansou-se. Entregaram-nos todos oa
livros. Não me enganes. Diga-me que horas são. Os outros alunos não nos viram os exercícios. Livra-te dos falsos amigos.
O rancor desfigurava-lhe o rosto. Não me conheces as aptidões.
Faça-lhes a vontade, deixe-os ir. Censurei-te o procedimento. Deite grau 8. Não vos pedi nada. Deixem-nos em paz. Obrigue-os
a estudar; esconda-lhes os brinquedos. Conheço-vos as manhas.
.Conte-lhe o que se passou.
EXERCÍCIOS 452 A 455
-Copiar os Exercícios 448 a 451, indicar e justificar a
''' PRoCLISE, a MESÓCLISE e a ÊNCLISE, sublinhando
o verbo e a variação pronominal i
1
Veja Próclise, mesóclise e ênclise na "Gramática". Procurar a página no índice Alfabético.
7—Exercícios de Gramática—G. P.
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PONTUAÇÃO

Pontuação '
EXERCÍCIO 456
Colocar as vírgulas, onde for necessário
Verdade é o contrário de mentira que consiste em afirmar
como certa uma cousa que se sabe não ser real. A verdade
dignifica; a mentira corrompe degrada desacredita e prejudica.
A primeira vítima da mentira é o próprio mentiroso porque se
temporariamente consegue enganar c logo desmascarado e em
seguida abandonado desprezado repelido. Ninguém acredita no
mentiroso conhecido ainda que ele fale verdade. Devemos pois
dizer a verdade ainda que seja contra nós.
EXERCÍCIO 457
O mesmo que o precedente
Confessar uma falta que tenhamos cometido é um ato de
coragem que muito nos exalta; negá-la é uma covardia que nos
deprime e envergonha. A mentira reveste muitas formas todas
indec.orosas porém a mais vergonhosa é a que tem por fim prejudicar alguém. Bpaminondas célebre general tebano era tão
amante da verdade que nem brincando mentia. A mentira só é
permitida quando tem por fim evitar grandes males ou grandes
desgostos e não prejudica ninguém.. Tal é o caso do médico que
para não desanimar o doente em estado grave procura iludi-lo
dizendo-lhe que em breve ficará bom e que a sua vida ainda se
prolongará por muito tempo.
EXERCÍCIO 458
Colocar víugula, ponto e vírgula ou S pontos, onde
for necessário
Resumindo podemos dizer que o álcool é prejudicial — à
»a6,ãe porque perturba profundamente todos os órgãos do eorpo
envelhecendo-o antecipadamente e fazendo-o perder toda a reateao espírito porque enfraquecendo o eorpo atinge também

Veja Pontuação na "Gramática".
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a alma — aos filhou do alcoólico porque estes nascem raquíticos
aleijados idiotas ou loucos — ao bem-estar da família do alcoólico
e à riqueza do país porque o álcool faz perder toda a noção de
economia produzindo grande número de moléstias (no fígado
cérebro coração artérias estômago intestinos laringe etc.) e diminue a capacidade produtiva do alcoólico que se torna incapaz
de qualquer trabalho remunerador.
EXERCÍCIO 459
Colocar as notações siii! áticas convenientes, onde
for necessário
O asseio não é incompatível com a pobreza pode-se ser pobre
mas usai' roupa limpa embora remendada o Dr. Lionet dizia o
asseio é a primeira virtude do pobre a falta de asseio além de
dispor o eorpo a muitas doenças provoca repugnância o desprezo
o asseio pelo contrário é indispensável à conservação da saúde e
atrai simpatia e estima ter asseio ter sobriedade na alimentação
e fazer exercícios físicos são as principais regras de "ngiene
higiene é a parte da medicina que nos ensina os meios de cot survar
a saúde
EXERCÍCIO 460
O mesmo que o precedente
tóntre os 2 irmãos houve pelo telefone o seguinte diálogo
Querida irmã queres que te leve alguma coisa daqui
Não agora não preciso de nada
E nada mais puderam dizer porque a ligação foi cortada e
não pôde ser restabelecida
Que maçada exclamou ele nem pude avisar quando regresso
os ditongos orais ai e oi escrevem-se com i final pai vai TJOÍ foi
Chama aquele colegial o que está perto da janela não o que
está perto da porta quero conversar com ele os verbos dividem-se
•m ativos os que exprimem ação e inativos os que exprimem estado
es fenômenos naturais
Mandei fazer clichês para o final do livro
Nota. •— O Sr. Prof. pode aumentar o numero destes exer*íoio», ãitanão trechos sem indicar a pontuação, e mandando
fonttua- depote.
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MODELOS DE ANALISE

O'
menino

teu
pai
já
tinha ma::

esta

carta

Monossílabo tônico; interjeição de apoio ou
chamamento .
(
Trissílabo paroxítono ou grave, formado pelas
sílabas me-ni-no; substantivo comum, concreto,
masculino, singular, no grau positivo.
Monossílabo átono; adjetivo determinativo articular definito, masculino, singulur; determina o
substantivo — pai; é homônimo perfeito de o
(pronome demonstrativo), de o (variação pronominal) e homônimo homógrafo de ó (interjeição) .
Mono°sílabo tônico; ditongo oral eu; adjetivo
deternuLiativo, possessivo, masculino, singular; determina o substantivo pai.
Monossílabo tônico; ditongo oral ai; substantivo
comum, concreto, masculino, singular, grau positivo .
Monossílabo tônico; advárbio de tempo; modifica
o verbo tinha mandado.
Ter":--: mandar, da 1." conjugação, regular, no
;L.ÜÜO indicativo, tempo pretérito mais-que-perfeito composto, 3." pessoa do singular; este tempo é
formado com o pretérito imperfeito do indicativo
do verbo auxiliar (tinha) e com o particípio passado do verbo que se conjuga (mandado); tinha
(dissílabo) e mandado (trissílabo) são palavraa
paroxítonas ou graves.
Dissílabo paroxítono ou grave, formado pelas
sílabas es-ta; adjetivo determinativo, demonstrativo, feminino, angular; determina o substantivo carta.
Dissílabo paroxítono ou grave, formado pelas
sílabas car-ta; substantivo comum, concreto, feminino, singular, grau positivo.
Monossílabo tônico; preposição simples.
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algwm,

Dissílabo oxítono ou agudo, formudo pelas sílabas al-gum; adjetivo determinativo, quantitativo, indefinito, masculino, singular; determina o
substantivo dinheiro.

dinheiro

Trissílabo paroxítono ou grave, formado pelas sílabas di-nhei-To; tem o ditongo oral ei; substantivo comum, concreto, masculino, singular.
Expressão prepositiva; cerca é um dissílabo paroxítono ou grave, e de é um monossílabo átono.
Adjetivo numerai cardinal; determina o substantivo réis.
Monossílabo tônico; substantivo comum, masculino plural (plural de real) .
Dissílabo paroxítono ou grave, formado pelas sílabas pa-ra; preposição simples; é homônimo
homógrafo de pára (verbo) e de Pará (subst.
próprio loeativo).
Trissílabò paroxítono ou grave, formado pelas
sílabas com-jpra-res; verbo comprar, da !.• conjugação, regular, no modo infinitivo, tempo presente ou futuro, 2." pessoa do singular.
Dissílabo paroxítono ou grave, formado pelas
sílabas roít-pa; (tem o ditongo oral ou) • substantivo comum, concreto, feminino, singular.
Dissílabo paroxítono ou grave, formado pelas
sílabas iran-ca; adjetivo qualificativo, restritivo, feminino, singular; qualifica o substantivo
roupa.
Monossílabo átono; conjunção aditiva ou aproximativa.
Trissílabo paroxítono ou grave, formado pelas
sílabas cal-ça-do; substantivo comum, concreto,
masculino, singular.
Monossílabo átono; preposição simples.
Monossílabo átono; (tem o monotongo ue);
pronome relativo; refere-se a roupa e calçado.
Dissílabo paroxítono ou grave, formado pelas
sílabas mui-to; (tem o ditongo nasal «i); advérbio de quantidade; modifica o verbo precisas.

Análise léxica
O' menino, o teu pai já tinha mandado esta carta com
algum dinheiro, cerca de 50$000, para comprares roupa
branca e calçado, de que muito precisas.

(MODBIX))

cerca de
SÓ.000
(réis)
para

comprarei

v

roupa
branca

e
calcado
de
que
muito

102 —

precisas

ANÁLISE SINTÁTICA ( MODELO )

Trissílabo paroxítono ou grave, formado pelas
sílabas pre-ci-sas; verbo precisar, da 1.' conjugação, regular, no modo indicativo, tempo presente, 2.° pessoa do singular.

Análise sintática
1.»
Tu viverás.
(Proposição absoluta, expositiva, afirmativa, plena, direta) .
Sujeito — Tu (simples, incomplexo);
Predicado — viverás (ineomplexo, expresso pelo verbo viver, de predicaeão completa).
2."
Descamba o sol.
(Proposição absoluta, expositiva, afirmativa, plena e inversa ou indireta).
Sujeito — o sol (simples, complexo, expresso pelo substantivo sol, ampliado pelo adjunto restritivo * o) .
Predicado -— descamba (ineomplexo, expresso pelo verbo
descambar de predicacão • ompleta).
3."
A mata era imponente.
(Proposição absoluta, expositiva, afirmativa, plena, direta) .
Sujeito — A mata (simples, complexo, expresso pelo substantivo mata, ampliado pelo adjunto restritivo n a);
Predicado — era imponente (complexo, expresso pelo verbo
ser, de predicacão incompleta, e pelo predicativo imponente) .
4.»
"Martim quebrou um ramo de murta, a folha da tristeza, e deitou-a no jazigo de sua esposa."
(Período composto por coordenação 2 ; encerra duas orações) .
1." oração — Martim quebrou um ramo de murta, a folha
da tristeza (expositiva, afirmativa, plena, direta).
1
O prof. José Oitieiea dá ao adjunto restritivo o nome
de adjunto ãenotativo ou ãesignativo.
2
No período composto por coordenação todas as orações
são da mesma natureza, não havendo, portanto, oração principal.

ANALISE SINTÁTICA
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Sujeito — Martim (simples, ineomplexo) ;
Predicado — Quebrou um ramo de murta, a folha da tristeza (complexo, expresso pelo verbo quebrar, de predicacão incompleta, e pelo objeto direto •— um mmo de murta, a folha
da tristeza, sendo a folha da tristeza aposto ou continuado de
murta).
Adjuntos: um e de murta (restritivos de ramo) •
a e da tristeza (restritivos de folha).
2." oração — e deitou-a no jazigo de sua esposa (coordenada sindética, aditiva, expositiva, afirmativa, elítica e direta).
Sujeito — Ele (oculto, referindo-se a Martim);
Predicado — ãeitou-a no jazigo de sua esposa (complexo,
expresso pelo verbo deitar, de predicacão incompleta, pelo objeto
direto a, e pelo adjunto adverbial de lugar onde — no jazigo
ãe su-a esposa).
5.'

"Quando o fazendeiro soltou do largo peito o berro
que enchia o vale e despertava o eito, a floresta tremeu
de medo até à raiz."
(Período composto por subordinação; encerra 4 orações).
1.* oração — A floresta tremeu ãe medo até à raiz (principal, expositiva, afirmativa, plena, direta).
Sujeito — A floresta (simples, complexo, expresso pelo
substantivo floresta, ampliado pelo adjunto restritivo a);
Predicado — tremeu de medo até à raiz (complexo, expresso pelo verbo tremer, de predicacão completa, pelo adjunto
adverbial' de causa — ãe medo e pelo adjunto adverbial de lugar
onde — até à raiz).
2.* oração — Quando o fazendeiro soltou ao largo peito o
berro (subordinada conjuncional, adverbial, temporal, expositiva,
afirmativa, plena, inversa).
Sujeito — O fazendeiro (simples, complexo, expresso pelo
substantivo fazendeiro, ampliado pelo adjunto restritivo o);
Predicado — soltou do largo peito o berro (complexo, expresso pelo verbo soltar, de predicacão incompleta, pelo objeto
direto — o berro, e pelo adjunto adverbial de lugar donde —
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do .^rgo peito, sendo — largo, adjunto atributivo de petto, e
— o, adjunto restritivo d-.; terra) .
3." oração — que encMa o vale (subordinada relativa, adjetiva, atributiva, expositira, afirmativa, plena e direta).
Sujeito — que (simples, ineoinplexo, expresso pelo pronome
relativo que, referente a berro);
Predicado — enchia o vale (complexo, expresso pelo verbo
encher, de predicação incompleta, e pelo objeto direto o vale,
sendo o adjunto restritivo de vale).
4." oração — e (que) despertava o eito (subordinada relativa, adjetiva, atributiva. como a antecedente, à qual vem ligada
pela conjunção coordsnativa aditiva e; elítiea, direta) .
Sujeito — que (oculto por elipse, referente a berro;
simples, incomplexo) ;
Predicado — despertava o eito (complexo, expresso pelo
verbo despertar, de predicação incompleta, e pelo objeto direto
o eito, sendo o adjunto restritivo de eito).
Nota. — Os termos da oração também podem ser dispostos
como se vê nos exemplos seguintes:
6.»

"Diziam todos ao velho Gomes qne mandasse o filho
à Corte."
(Período composto por subordinação; encerra duas orações).
1." oração — Diziam todos ao velho Gomes (principal, expositiva, afirmativa, plena, inversa).
Sujeito — todos;
Predicado — diziam ao velho Gomes que mandasse... (etc.)j
Objeto direto oracional — a oração seguinte: que mandasse, etc.;
Objeto indireto — ao velho Gomes;
Adjunto atributivo •— velho.
2.* oração — que mandasse o filho à Corte (subordinada
oonjuncional, substantiva, objetiva direta, expositiva, afirmativa,
elítiea, direta).
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Sujeito — ele (oculto por elipse);
Predicado — mandasse o filho â Corte;
Objeto direto — o filho;
Adjunto adverbial de lugar aonde — à Corte.
1."

O criminoso que se evadiu da prisão foi visto ontem
por um policial, que o prendeu.
(Período composto por subordinação; encerra 3 orações).
1." oração — O criminoso foi visto ontem por um policial
(principal, expositiva, afirmativa, plena, direta).
Sujeito — O criminoso;
Predicado — foi visto ontem por um policial;
Adjunto de causa eficiente — por um policial;
Adjunto adverbial de tempo •— ontem;
Adjuntos restritivos — o e um.
2." oração — que se evadiu da prisão (subordinada relativa,
adjetiva, atributiva, plena, inversa) .
Sujeito — que (referindo-se a criminoso) ;
Predicado — se evadiu da prisão;
Objeto direto de espontaneidade i — se;
Adjunto adverbial de lugar donde — da prisão.
3." oração — que o prendeu (subordinada relativa, adjetiva,
atributiva, plena, inversa).
Sujeito — que (referindo-se a policial) ;
Predicado — o prendeu;
,,
Objeto direto — o (referindo-se a criminoso).
1

Objeto direto de espontaneidade é o que representa a
espontaneidade de ação praticada pelo sujeito; é constituído
pelos pronomes oblíquos ligados aos verbos essencialmente pronominais ou a verbos intransitivos, ex.: queixei-me, aborreceu-íe,
riu-se, sorri-me, etc.
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Aqui não há ordem ?
(Proposição absoluta, interrogativa, negativa, inversa) .
Sujeito — não tPm porque o verbo é impessoal;
Predicado — Aqui não há ordem.
Objeto direto —• ordem;
Adjuntos adverbiais — aqui, (de lugar onde) e não (de
negação).
9.°
Chegando à escola, verifiquei que era feriado.
(Período composto por subordinação; encerra 3 orações,
sendo uma reduzida).
1.' oração — verifiquei (principal, expositiva, afirmativa,
elítica).
Sujeito — eu (oculto por elipse);
Predicado — verifiquei;
Objeto direto oracional — que era, feriado (oração seguinte) .
2." oração — que era feriado (subordinada conjuneional,
substantiva, objetiva, direta).
Sujeito — o ãia (subentendido);
Predicado — era feriado;
Predicativo —'feriado.
3." oração — Chegando à escola (oração reduzida gerundial,
subordinada conjuucional, adverbial, temporal, com o eonectivo
oculto); desdobra-se em: Quando cheguei à escola.
Sujeito — eu (oculto por elipse) ;
Predicado — cheguei à escola;
Adjunto adverbial de lugar aonde — à escola;
Conectivo implícito -— quando.

(Palavras com diversas classificações)
A: - - 1. Substantivo i, quando designa a letra, o ou a
palavra a (Esse a está mal feito. — Este a é um artigo definito).
2. Adjetivo articular ãefinito (ou artigo definito), quando
modifica substantivo (A Lua é um satélite da Terra) .
3. Adjetivo numerai orãinal 2, quando significa 'primeiro
ou primeira (Capítulo A, Série A, etc.) .
4. Pronome pessoal oblíquo, também chamado pronome pessoal objetivo direto ou variação pronominal, 3." pessoa sing., f em.,
quando vem junto de verbo e significa ela (Sempre o estimei) .
õ. Pronome demonstrativo, quando significa aquela, geralmente antes de que e de (Esta é boa, mas a que entrou é melhor) .
6. Preposição quando vem seguida do pronome relativo quem
ou de um verbo no infinitivo — e, de um modo geral, quando liga
palavras (Não sei a quem devo dar razão, porque ambos estavam
a discutir) .
Forma diversas expressões aàverbiais, pré positivas e 0o»A: — l . Contração da preposição « com o artigo definito a
(A7ou à feira) .
'2. Contração da preposição a c.oni o pronome demonstrativo i (D;'t o recado à que chegar primeiro) .
Agora: - - 1. Advérbio de tempo, quando significa nesta
hora, presentemente (.Está chegando agora).
2. Conjunção adversativa, quando eqüivale a mas, todavia
("Poderás mentir-me; agora enganar-me, isso nunca") .
3. Conjunção alternativa (de uso antiquado), quando eqüivale a ora ("Agora lhe pergunta pelas gentes, ...agora pelos
povos seus vizinhos, agora pelos úmidos caminhos." — Lusíadas,
II, 108) .
3
Qualquer palavra se classifica como substantivo quando
vier modificada por um adjetivo determinativo. Ex.: Este a,
aquele p, deu-lhe um não> quero o porquê, etc.
- Qualquer letra do alfabeto (mais geralmente as primeiras; pode ser empregada como adjetivo numerai ordinal. Ex.:
Pergunta o,-Série 6, Capítulo o, etc.
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Aí e aqui — funcionam geralmente como aãv. ãe lugar,
eqüivalendo, respectivamente, a nesse lugar, neste lugar. (Depois
de passar aqui 3 dias, vai passar aí 5) .
Aí = então, nesse momento, nessa ocasião, e aqui — agora,
nesta momento, nesta ocasião, são aãv. ãe tempo (Quando a festa
ia em meio, a banda tocou o hino nacional; (ri (= então) todos
se levantaram para ouvi-lo de pé. — Demos até aqui (= agora)
todos os pontos do programa).
Funcionam também como expletivos i (No Brasil, aqw há
eousa de 500 anos, não havia raça branca. — A nacionalidade
portuguesa começou aí por. 1128).
Ainda: — 1. Advérbio ãe tempo (Ainda não chegou).
2. Advérbio ãe quantidade ou intensidade (Passou ainãa além
do limite fixado; — Pedro é estudioso, mas Paulo ainãa é mais) .
3. Conjunção concessiva, quando eqüivale a embora (Ainãa
ofendido, não deixou de o atender).
4. Partícula aãverbial ãe reforço (Saiu ainãa -agora).
Forma as expr. conjunt. concessivas ainãa que, ainãa quando,
ainãa se, reforçadas às vezes com mesmo: ainãa mesmo que, cwnãa
mesmo quando, ainãa mesmo se.
Algo -— pode ser: — pronome inãef., quando significa aigum<i cousa (Algo de anormal se passa ali) ; — e aãv. de quantidade, quando signifie.i um tanto (Este exercício é algo difícil) .
Aliás: — 1. Advérbio ãe modo, quando significa de outro
mccío, por outro lado, considerado por outro aspecto (O homem
já chegou, como, aliás, já esperávamos) .
2. Conjunção aãversativa, quacdo significa mas (O Luiz não
reiu, aliás, teve a gentileza de nos avisar).
3'. Conjunção continuativa (Edmundo foi aprovado, aliás, se
o não fosse, seria uma injustiça).
4. Palavra corretiva (Vieram 5, aliás 6) .
Antes — pode ser: — aãv. ãe tempo, quando significa mais
cedo (Eu saí às 10 horas, e ele saiu antes) ; — e aãv. ãe preferência, quando significa ãe preferência (Antes morte do que má
sorte) . Forma a expressão prepositiva — antes ãe.
Apenas — pode ser: — aãv. ãe exclusão (Venha apenas um),
— e conj. temporal, quando significa logo que (Escondeu-se apenas
te viu) .
1
Expletivos, partículas ãe realce ou partículas decorativas
são os vocábulos que se empregam para dai- mais força ou graça
à expressão; podem, pois, ser suprimidos sem alterar o sentido
da frase.
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Aqui — Veja Aí.
Assim: — 1. Advérbio ãe modo, quando modifica verbo e
significa deste moão (Não te zangues assim).
Z. Conjunção conclusiva, quando significa portanto (Fica,
assim, combinado que virás) .
3. Conjunção explicativa, quando significa a saber (O café
é produzido em diversos Estados brasileiros, assim: S. Paulo,
Minas, Eio, Baía, etc.) .
4. Palavra expletiva (Assim eu tivesse tempo) .
5. Junto a um substantivo eqüivale a um adjetivo em frase»
como esta: — Amigos assim, Deus me livre deles.
Forrr. ; diversas expressões aãverbiais (assim assim, assim
mesmo, musmo assim, ainda assim, etc.), e conjuntivas (assim
coras», assim que, bem assim, etc.) .
Atei; — 1. Preposição (Fico aqui até 6 horas).
2. Advérbio ãe inclusão (Não lhe pagou e até o agrediu).
3. Conjunção concessiva (Finjamos, pois, o que até (= embora) fingido e imaginado faz horror. — Vieira) .
4. Palavra ãenotativa inclusiva.
Forma a expressão prepositiva — até a e a expressão conjwntwa temporal — até que.
Atrás — pode ser: — aãv. ãe lugar (Foram juntos, um na
frente e outro atrás) e aãv. ãe tempo (Há 2 anos atrás) .
Bastante: -- l. Adjetivo quantitativo inãefinito (Já tem
bastante juizo) .
2. Pronome inãef inito (Já tens bastante, deves agora descansar) .
3. Advérbio ãe quantidade (E's bastante estudioso).
Bem — pode ser: — subst. (Não há bem que sempre dure) ;
— aãv. ãe modo (Estou bem, felizmente); — aãv. ãe tempo (Não
contava bem (ainda) oito anos de idade); — e aãv. de quantidade,
quando significa muito ou bastante (Está bem doente).
Forma diversas expressões aãverbiais (por bem, a bem, etc.)
e conjuntivas (bem como, e bem assim, bem que, se bem que) .
Breve: — 1. Substantivo (Um breve pontifício. — Esta
música começa por duas1 breves. — Nesta palavra há uma breve
e uma longa) .
2. Adjetivo qualificativo, quando significa ligeiro, rápido,
aufto, lacônico, resumido (Seja breve. — Discurso breve).
1
O prof. José Oiticica classifica até, também, mesmo,
mclusive como palavras ãenotativas inclusivas, em frases como
as seguintes: "Até Mário dansou; Também eu irei; Todos ficaram, mesmo Jorge; Até a quarta estância inclusive".
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3. Advérbio ãe tempo (Breve saberás isso).
Forma as expressões adverbiais — em breve, para breve, etc.
Oá — Funciona como advérfrio ãe lugar (Venha paxá cá.
— Vem cá, rapaz) e como expletivo (Eu cá me entendo) .
Certo: — 1. Adjetivo qualificativo: — E' um r....igo certo,
isto é, verdadeiro.
2. Adjetivo inãefinito (Passeava certo dia pela praia) .
3. Advérbio de afirmação (Certo não serás o únieo) .
Forma as expressões aãverbiais - - ãe certo, ao certo,
por certo.
Como: — 1. Pronome relativo, quando, depois das palavras
modo ou maneira, significa pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas
quais (Pelo modo como estuda, não irá a exame).
2. Advérbio de modo, quando significa de que modo (Como
vai ? — Diga-me como está) .
3. Advérbio ãe quantidade: — A como (= por quanto) está
vendendo isso? — Como (= quanto) • chove ! — B«pare como
(= quanto) é grande) .
4. Preposição, quando significa na qualidade de (Eu, como
diretor, tenho de tornai- providências) .
5. Conjunção integrante (entre 2 verbos): - - Veja oomo
é verdade.
6. Conjunção comparativa i (E' pálido como a cera, isto é,
é pálido como a. cera é pálida) .
7. Conjunção causai, quando significa porque (Como não
foi aprovado, ficou aborrecido) .
8. Conjunção moãal, quando significa do mesmo modo cf»e
(Falava oomo um papagaio J .
9. Conjunção explicativa, quando puder ser substituído poi'
« saber (Os Estados do Sul, como Rio Grande, S. Catarina e
Paraná. . .) .
10. Conjunção oonformativa 2, quando eqüivale a conforme
(Vendi tudo, como sabes).
1
Depois de tão é comparativo correlativa: — Este é £o
«studioao
como (ou quanto) aquele.
2
O Prof. José Oiticica denomina conjunções oonformattsa*
"ag que subordinam frases em que se exprime a conformidade ds
«m pensamento com o da frase principal. São: como, conforme,
tonsoante, segundo; exs.: vou, como disse antes, referir o esato;
tudo se realizou conforme anunciara o astrólogo; procederam wordenava a lei; fez tudo consoante lhe haviam determinado."
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Forma a expressão de realce — é como (Você soube a lic.ii,
mas é como se não tivesse sabido); •— a expressão aãverbial —oomo que (Estava como que embriagado), e as expressões conjuntivas — bem como, assim como, visto como.
Conforme: - - l. Adjetivo qualificativo, quando modifica
substantivo (Opiniões conformes, isto é, que têm a mesma forma,
que são idênticas. -— A certidão está conforme, isto é, está em
regra, está nos devidos termos) .
2. Verbo conformar, que significa dar forma, harmonizar,
concordar, resignar (Conforme este chapéu. -- Conforme-se com
a vontade de Deus).
3. Advérbio ãe modo, quando indica possibilidade dependente
de condição (Queres saber só vou ou não ? Conforme, se o tempo
estiver bom e eu tiver condução...) .
4. Preposição: — Vivo conforme (= segundo) os meus
recursos.
5. Conjunção moãal, quando eqüivale a da maneira que, pelo
modo que (Faça isso conforme eu msinei).
6'. Conjunção conformativa ? (Aqui estou, conforme combinei) .
7. Conjunção condiciona:! (Comprarei ou não, conforme seja,
o preço) .
Forma a expressão prepositiva — conforme com.
Consoante — pode ser: — subst. (O b é uma consoante
labial) ; quando não 6 subst., eqüivale a conforme e analisa-se do
mesmo modo, não f ;:;icionando, porém, como advérbio.
Ba — Veja Do, da, dos, das.
Dado: — l, Substantivo, quando significa pequeno cubo
«aado em certos jogos (Traga esse dado).
2. Adjetivo qualificativo, quando significa afável (B' um
homem muito dado j.
3. Partitípio do verbo dar (Este livro foi dado).
4. Preposição. O particípio passado do verbo dar, mesmo no
feminino ou no plural, tem o valor de preposição, quando significa
f>or oausa de, em virtude ãe (Não foi possível, dados tais acontecimentos, fazer-lhe uma recepção condigna) .
Forma a expressão conjuntiva — dado que, equivalente *
**posto que ou posto que (concessiva) ou equivalente a desde qvt
(condicional).
Teja pág. 110, nota n.» 2,
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Demr.is: - - 1. Adjetivo inãefintio, quando significa os
outros, os restantes (Os demais alunos entram às 12 horas) .
2. Pronome indefinitoi na expressão os demais: — Você é
mau e ainda desencaminha os demais.
3. Advérbio de quantidade, quando significa em excesso
(Nunca estudaste demais).
4. Partícula aditiva ou eontinuativa, ou conjunção continuatíva, como classificam alguns, quando significa além disso: —
Demais ( = além disso), como querias ser aprovado, se nunca estudaste ?
Demasiado - - pode ser: - - adjetivo inãefinito, quando
significa excessivo (O trabalho foi demasiado) e advérbio de
quantidade (Falas demasiado. -- E' demasiado tarde).
Depois: — 1. Advérbio de tempo, quando significa mais
tarde (Sa;--te depois).
2. Advérbio ãc lugar (com idéia de ordem) (Nesta sala
vemos uma cadeira, uma mesa e depois um banco) .
3. Partícula eontinuativa ou conjunção eontinuativa, como
classificam, alguns, quando significa alé-r.i disso, demais (Veja
esta palavra).
Forma a, expressão prepositiva — depois de, e a expressão
conjuntiva temporal — depois que.
Diferentes —• é adjetivo qualificativo, quando posposto ao
substantivo (Tenho 3 ternos diferentes) — e adjetivo inãefinito,
quando anteposto (Tenho diferentes ternos, isto é, vários ternos) .
Diversos — Veja Diferentes.
Do, da, dos, das — combinações da preposição de com os
artigos definitos (A população do país), ou com os pronomes
demonstrativos — o, a, as, as (Somos amigos dos que nos estimam).
Funcionam também como expletivos (Ai do menino que, não
tiver estudado. — Desgraçado do ladrão que assaltar a casa).
Duplo — Veja Triplo.
E —- pode ser: — conjunção aditiva (E's atento <' : studioso)
é conjunção adversativa (A noite é própria
ira di. :msar, e
(= mas) não para trabalhar) .
Embora — pode ser: — conjunção co:<:essiva (Embora
doente, não .deixou de comparecer) e particula cxpletiva (Vai-te
embora).
Enquanto: .— l . Conjunção temporal, quando signific
quando, ao passo que, <*o mesmo tempo que (Brincas enquanto os,
outros estudam. — "Enquanto o pan vai e vem, folgam tta costas").
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2. Conjunção aãversum*? — Você é vadio, enquanto (=mas)
'o outro é estudioso 1.
Forma a expressão aãvffrh'aí -— por enquanto, e a conjuntvva
temporal (ou adversativa) - .•;, uanto que.
Entanto -- Veja Entretanto.
Então: — 1. Advérbio de tempo, quando significa nesse
[tempo, nessa ocasião (Tinhs eu então 17 anos).
2. Conjunção conclusiva, quando significa logo, pois, porItanto, à vista disso (Sabes a matéria 1 J~n,tão não serás reproIvado. — E.ra, então, como eu pensava) .
3. Interjeição (Então! Vai ou não vai 1) .
4. Expletivo, depois de ou (Não estudou, ou então está
fazendo pirraça) .
Forma as expressões adveruiaig — de então em diante, desde
bníão, de então para cá.
Entretanto: - - l-. Advérbio de tempo, quando significa
meio tempo (Na Praça, da Eepública reuniam-se, entretanto,
mitas pessoas) .
2. Conjunção adversativa: — Devia castigar-te, entretanto
ou no entanto (= mas) não o faço, esperando q^.ie te corrijas.
Peito: — 1. Substantivo, quando significa futo (Esse feito
lê importante. — Camões cantou os feitos heróicos dos portugueses).
2. Particípio passado do verbo fazer (Já tens feito exerpícios mais difíceis) .
3. Preposição, quando significa como, semelhante a, à semelhança de (Avançou para mira feito um leão) .
Fora — geralmente advérbio de lugar (O diretor e?tá fora .
Preposição, qr.ando significa exceto, menos (Os Estados LviiMlciro*,
1/wa Minas, üoiaz, Mato-Grosso e Amazonas, são marKiuius) e
interjeição (Fora! Fora! Fora o charlatão!).
Já: -~ l. Advérbio de tempo (Vou já).
2. Advérbio de concessão, quando significa até mesmo (Já.
Romito que te demorasses tanto, mas devias avisar-me) .
3. Conjunção disjuntiva (Já um, já outro).
4. Conjunção conclusiva, quando significa portanto (Já vês
ijue não me enganei) .
_
Forma a expressão conjuntiva causai — já que, e as adverp>K*i.<í — desde já, para já, etc.
-'<'

1
_N"ote-Be quo enquanto é uma conjunção subordinativa.
Fará não analisá-la, em exemplos como este, como conjunção adversubordinativa, preferem alguns analisá-la como concessiva.
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Lá: — I. Substantivo, quando designa a 6.° nota da escala
musical (Desafinou no lá).
2. Advérbio de lugar (Nunca estive lá).
3. Advérbio de tempo (Daqui até lá ainda o mundo dá
muitas voltas) .
4. Partícula expletiva (Sei lá o que é isso ! — São parentes,
lá se avenham) .
forma diversas expressões aãverbiais — lá fora, lá dentro,
lá em cima, etc.
Lo, Ia, los, Ias. — As variações pronominais o, a, os, as
tomam a antiga forma Io, Ia, los, Ias depois das formas verbais
terminadas em T, s ou z, caindo estas letras, como em amá-lo (por
amar-o), ama-lo (por amas-o), dí-lo (por diznj), e também depois
de nos, vos e eis (no-lo, vo-lo e ei-lo); e tomam a forma no, na,
nos, nas, depois das formas verbais terminadas em sílaba nasal,
como em amam-no, viram-na, etc.
Ijogo: — 1. Advérbio de tempo, quando significa imedÀa^
tamente ou pouco tempo depois (Deitou-se e logo dormiu).
2. Conjunção conclusiva (Estudei muito, logo devo ser
aprovado1* .
3. jüxpl ativo (Logo a mim é que ele escolhe ? ! ) .
Forma a expressão conjuntiva temporal -- logo que, e as
adverbiais — desde logo, para logo, etc.
longe: — 1. Adjetivo qualificativo, quando significa lonflínqwo (Á tua casa é longe).
2. Advérbio de lugar (Eu estava, longe).
3. Advérbio de t-empo (Os exames ainda estão longe).
Mais: — 1. Adjetivo quantitativo indefinito (Mais amor
e menos confiança. — Tenho mais pontos que tu) .
2. Pronome inãefinito, quando eqüivale a outro, outra, outros,
outras, restante, restantes (Vieram 12, os mais faltaram) .
3. Advérbio de quantidade (Estudas mais do que ele).
4. Advérbio de tempo (Não vou mais ao cinema).
5. Advérbio de preferência ("Mais quero ser pobre que adnlador" [mais = antes]).
6. Preposição, equivalente a com: — Vai mais ele (Frase
popular, não aconselhável) .
7. Conjunção aditiva (3 mais 5 são 8).
Forma a expressão conjuntiva causai — tanto mais que, a
concessiva — por mais que, e as expressões adverbiais — de «ais
a mais, sem mais nem menos, mais ou menos, etc.
Mal: — 1. Substantivo (Não há mal que não se acabe).
2. Advérbio de modo (Lês mal).
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3. Advérbio de negação equivalente a não (M.al eabe ele o
que vai acontecer).
>
4. Advérbio de quantidade, equivalente a pouco (Era unia
praça mal iluminada) .
r>. Conjunção temporal (Mal cheguei ao escritório, logo me
procuraram..
'Forma as expressões aiíverliiais — a mal, por mal, etc.
Mas: -- 1. Conjunção ttdversativa (Pobre, mas honrado).
2. Conjunção eontinuativa, no começo de frase (Mas, como
te dizia. . .) .
3. Conjunção aditiva, depois de não só (Ele não é só vadio,
mas (ou mas também) grosseiro) .
4. Combinação dos pronomes pessoais oblíquos me e as: —•
Se precisas destas obras hoje não mas emprestes.
5. Expletivo nas expressões mas é, mas era, mas foi (Foi
infeliz no exame ? Ele é mas é um grande vadio) .
Meio: — ] . Substantivo (Estudar é o único meio de aprend e r . -- TJm meio da unidade ainda pode ser dividido).
2. Aãj. det. orãinal, quando eqüivale a médio (Meio termo).
3. Adjetivo numerai fracionário (Espero-te ao meio dia).
4. Advérbio de quantidade, quando significa pela metade,
um tanto, quasi (Lição meio sabida) .
IV vma as expressões adverbiais — ao meio, a meio de, cm
•meio de, etc.
Melhor: — 1. Substantivo, quando significa u melhor
í-o-iwa (Quando estavam no melhor da festa) .
2. Adjetivo qualificativo, comparativo de bom (E's o melhor
aluno da classe) .
3. Advérbio de modo, comparativo de bem (Agora passo
melhor).
4. Interjeição' (Não queres f Melhor!).
Forma a expressão adverbial — a melhor (O inimigo não
levou a melhor, isto é, não saiu vencedor) .
Menos: — 1. Adjetivo indefinito (Tens menos pontos que
eu. — Quero menos confiança) .
2. Pronome indefinito (Recebi menos que tu) .
3. Advérbio de quantidade (Devias ser menos brincalhão),
4. Preposição, equivalente a exceto (Saíram todos, menos eu).
Forma as expressões conjuntivas — por menos que (concessiva) e a 'menos que (condicional), e as expressões .adverbiais ao menoH, pel» menos, de menos, mais ou menos, ete.
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Mesmo: — T . Adjetivo dt,nu>nstratii>o (Estudamos no mesmo
livro) .
2. Pronome demonstrativo (Quando ele estuda, eu faço o
mesmo isto é, a mesma eousa).
3. Advérbio ãe modo, quando eqüivale a realmente, exatamente, ao mesmo moão (Este menino parece mesmo um homem) .
4. Advertia ãe intensidade (Chegou mesmo a dizer que não
queria estudar mais) .
5. Conjunção concessiva (Mesmo doente, todos o respeitam).
6. Expletivo (Eu mesmo me defenderei. — Quero isto mesmo.
- Tu mesmo me agradecerás um dia, etc.) .
7. Palavra ãenotativa inclusiva i (fiquem todos, mesmo
você).
Forma as expressões conjuntivas concessivas — quando mesmo e mesmo que, e as aãverbiais — assim mesmo, ali mesmo, etc.
Mui 2 — (forma apoeopada de muito) só pode ser advérbio,,
porque só se emprega antes de adjetivos e advérbios.
Muito: - - 1. Adjetivo indefinito (Tenho muito amor aos
livros) .
2. Pronome, indefinito (Já tive muito (= muitas eousas),
mas agora, tenho pouco, isto é, sou pobre) .
3. Advérbio ãe quantidade (Estás muito alegre).
Forma a expressão conjuntiva concessiva — por muito que.
Nada —• poc"a ser: — verbo (Ele nada bem), pronome inãefinito (Nada sei) e advérbio de negação (Nada de partir ! O
rapaz não está nada bot-i).
Forma as expressões aãverbiais — por um nada (gor um triz)
e há nada (recentemente, há pouco tempo).
Não — além de adv. ãe negação funciona também como expletivo (Não vou lá, não. — Que bom não seria se tudo corresse bem !).
í" Veja pág. 109, nota n." 1.
8 Apócope é a supressão de uma letra ou sílaba no fim
da palavra (mui = muito) ; síncope é a supressão no meio
(mor — maior) ; aférese é a supressão no começo (sertão =
== dcsertão) .
A adição de sons no princípio (álevantar -= levantar), no
meio (registro = registo) o no fim (mártire = mártir) tem,
respectivamente, os nomes de prótese (ou próstese), epêntese
e paragoge.
Estas alterações têm o nome > ! > • metaplasmos. S6 são admissíveis quando usadas na linguagem culta; no caso contrário
suo cacoépias.
(Cacoépia, do £rego kahòs, mau, significa má
pronúncia ou pronúncia errada).
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Nem: — 1. Advérbio ãe negação (Nem, tudo que luz é
ouro = tudo que luz não ê ouro) .
2. Conjunção disjuníiva, quando vem repetida (Nem um,
nem outro) .
3. Conjunção aditiva, quando eqüivale e. - - e não (Não
peço nem quero que peçam para mim) .
No, na, nos, nas — combinações da preposição em,... (semelhante a do, da, dr • das) . As variações pronominais o, a, os,
as tomam comumente . , =i formas no, na, nos, nas depois das formas ve~'bais terminadas c:n sílaba nasal, para tornar a pronúncia
mais a ;radá\el (Receberam-no, amam-no, etc.). Nestes casos, o
n é apenas uma letra eufônica.
O — tem a mesma classificação que a, só não podendo ser
preposição. Funciona também como expletivo (O que vens fazer
aqui ? O que é gramática f) .
Onde: — ' . Pronome relativo, quando puder ser substituído por no qual, na qual. 'nos quais, nas quais (A easa onde
moras).
2. Advérbio ãe lugar ou "advérbio pronominal relativo ou
C'0njuntivo" (como diz Ed. Carlos Pereira), quando significa em
que lugar, o lugar em que, no lugar em que (Bem sei. onde moras) .
Forma as expressões adverbiais -- ãe onde, para onde e
por onde.
Ora: — l. Advérbio ãe tempo, quando significa agora
(Hste homem que ora vês pedindo esmola, já foi muito rico) .
2. Conjunção ãisju-ntiva, quando vem repetida (Ora melhor,
ora p e o r . . . ) .
3. Conjunção rontinuativa (Ele disse-me que o maltrataste;
ora, se assim é, ele tem razão) .
4. Interjeição de desdém ou dúvida (Ora, meu caio ! ) .
5. Expletivo (Ora vamos; cumprimente este senhor).
Forma a expressão aãverbial — por ora.
Ou: —• 1. Conjunção alternativa ou ãisjuntiva, quasi sempre
repetida (Ou senta-te, ou sai).
2. Conjunção aditiva, quando puder ser substituído por a
(A boda ou (= e) a batizado, não vás sem ser convidado) .
3. Conjunção explicativa, quando puder ser substituído por
isto é, por exemplo, a saber, ov por outra (S. Paulo, ou a Paulicéia, é a 2." cidade do Brasil) .
Outro: — 1. Adjetivo indefinito (Chegou outro homem).
2. Adjetivo qualificativo, quando significa, diferente, mudado
(Aqui o clima é outro. — Depois das férias, vieste outro).
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3. Pronome indefinito (Não quero este livro nem o outro.
- Se ele fosse outro (= outra pessoa) . — Esta é de cabo de
esquadra, como diz o outro (= alguém).
4. Expletivo quando posposto a este, esse, aquele, tal, nós e
•<•£>& (Este outro, nós outros, etc.) .
Peor ou pior: — 1. Substantivo, quando significar a peor,.
cousa (O peor ainda vocês não viram) .
2. Adjetivo qualificativo, comparativo de mau (E's peor que
o teu colega) .
3. Advérbio ãe modo, comparativo <Je mal (Você procedeu
peor que ele).
4. Interjeição (Não quer ? Peor para ele ! ) .
Pois: — l. Conjunção conclusiva (pospositiva), quando
significar portanto (Vê, pois, o que vais fazer) .
2. Conjunção continuativa (antepositiva) (Queres ganhar
dinheiro ? Pois trabalha) .
3. Conjunção causai, quando significa porque (Vou ao seu
encontro, pois no caso contrário, todos diriam que eu o temo) .
4. Partícula expletiva, nas expressões pois bem e pois svm
(equivalentes a seja) .
Forma as expressões aãverbiais — pois bem, pois não
(= certamente), e pois sim (às vezes negativa, e outras vezes
equivalente a seja) .
Porque: — 1. Conjunção causai (Picou privado porque não
soube a. lição) .
2, Conjunção final, quando significa para que, afim de quf
(Dai-me um som alto e sublimado, um estilo grandíloquo e corrente, porque de vossas mãos Febo ordene que não tenham inveja
às de Hipocrene. — Camões).
Nas interrogações, por que significa por que motivo ou por
qual motivo, e escreve-se e analisa-se separadamente — por (preposição) e que (adjetivo ou pronome indefinito interrogativo,
conforme vem, ou não, acompanhado do substantivo motivo ou
razão; ex.: Por que não vieste '? = Por qu-al motivo não vieste ?
— Não sei por que choras = não sei por qual motivo choras.
Nas interrogações indiretas, que é o caso deste último exemplo,
preferem alguns dar ao por que o significado de o motivo pelo
qual, sendo neste caso, por preposição simples e que pronome
relativo (Não sei por que, choras = não sei o motivo pelo qual
choras).
Depois das palavras motivo, razão, causa, escreve-se sempre
separadamente; é preposição (por) e pronome relativo (que) e
significa pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais (Eis a
razão por que. . . [= pela qual] . . .) .
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Pouco — é antônimo de muito (Veja esta palavra).
Forma a expressão conjuntiva concessiva — por pouco que
e diversas expressões adverbiais — pouco n pouco, pouco e pouco,
em pouco, daqui a pouco, etc.
*

Primeiro: -- 1. Adjetivo num-eral oráinal (E's o primeiro
aluno da classe) .
2. Advérbio ãe ordem (Na formatura estão primeiro os
grandes e depois os médios) .
3. Advérbio de tempo (Vamos ver primeiro a lição de gramática) .
Forma a expressão aãverbial — de primeiro (primeiramente,
antigamente) e a conjuntiva temporal — primeiro que (antes que).
• Primo — pode ser substantivo comum (Este rapaz é meu
primo), — substantivo próprio (No governo de Primo de Eivera...)
— c adjetivo qualificativo (Número primo).
Próprio: — 1. Adjetivo qualificativo, quando significa
conveniente, adequado (O teu procedimento não é próprio de
gente educada).
'2. Adjetivo possessivo (Moramos em casa própria (=iiossít).
- Ninguém pode ser juiz em causa própria (= sua) .
3. Adjetivo inãefinito (O Sr. é o próprio?).
4. Expletivo, quando posposto a pronome pessoal (Eu
própria. . . ) .
Qual: - - 1. Adjetivo interrogativo indefinito (Qual livro
desejas ?) .
2. Pronome inãefinito (Tenho diversos livros; qual preferes f
— Ali há diversas casas, qual delas a mais bonita).
3. Pronome inãefinito correlativo de tal ou assim- (Qual a
árvore, tal [ou assim] o fruto. — Isso é tal qual eu. pensava.).
4. Conjunção modal, equivalente a do mesmo modo que
(Voava qual águia altaneira) .
5. Interjeição (Qual ! Isso não pode ser verdade).
Forma a expressão adjetiva — tal qual, e, com a partícula o,
o pronome relativo o qual.
Quando: - - 1. Advérbio ãe tempo (Quando chegaste f
— Não sei quando partirás) .
2. Conjunção aãversativa, quando eqüivale a mas, e entretanto (Pensavas que me enganavas, quando o enganado eras t u ) .
3. Conjunção temporal (Não desanimes quando fores infeliz
nalguma empresa) .
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4. Conjunção concessiva, quando eqüivale a embora, ainda
que (Quando - - ou quando mesmo - - não morresse, ficaria
inutilizado) .
Forma as expressões adverbiais — quando muito, quando,
menos, ãe vez em quando, de quando cm vês, de quando em quando,
senão quando (= de rc • 9nte) e as f f pressões conjuntivas — a nula
f/uanão, quando mesmc, etc.
Quando decompõe-se em a km u em que, o tempo em quer
o ãia em que, em frases como a seguinte: Indaga quando ele volta.
Quanto: — 1. Adjetivo inãefinito (Quanto tempo dura a
íVsta f — Quanto sacrifício, por minha causa !) .
2. Pronome indefinito, eqüivalendo geralmente a que quantidade, que quantia, que preço, que peso ou a quantidade que, a
quantia que, ete. (Quanto ganhaste ? — Não sei dizer com quanto
fico) .
3. Pronome relativo, depois dos pronomes tudo ou tanto,
claros ou ocultos (Disse tudo quanto sabia. — Nesta casa encontrará quanto de melhor existe no gênero) .
í. Conjunção comparativa, equivalente a como e correlativa
de tanto, tão assim (B' tão dócil quanto estudioso) .
5. Advérbio de quantidade ou intensidade (Só agora sei
i_ íowlo é triste viver sem pai) .
6. Forma a expressão prepositiva — quanto a, que eqüivale
a relativamente a (Quanto ao preço das lições, devo dizer-te. . . ) .
7. Forma as expressões aãverbiais — quanto antes, quanto
mais, quanto menos, e a expressão conjuntiva — tanto mais
quanto (causai).
Como pronome e como advérbio ãe quantidade è, muitas
vezes, eorrelativo do advérbio tanto, claro ou oculto. Ex.: Deu
quanto podia, isto é, deu lauto quanto podia.
Que: - - l. Adjetivo inãefinito, quando significa quanto,
quanta, quantos, quantas, qual, quais (Que horas são 1 •— Veja que
palavras diz! — Não sei que livro devo comprar. — Que loucura!).
2. Pronome inãefinito, quando significa que cousa (Que
tens de bom aí ? — Que estás vendo nesse livro f — Não sei
que vais fazer).
3. Pronome relativo, quando significa o qual, a qual, ot
quais, as quais (Derelvo-te o livro que me veiideste; o motivo por
que, o devolvo é o seguinte: não é esse o livro de que me f alaste) .
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4. Advérbio ãe quantidade, quando significa quão (Que
linda manhã !) .
5. Preposição, quando puder ser substituído por a, ou para
(Tenho muito que fazer) .
6. Conjunção aditiva, quando puder ser substituído por e
(O medo guarda a vinha que não o vinhateiro) .
7. Conjunção adversativa, quando puder ser substituído por
mas (Se falo é para desabafar-me que não para me queixar) .
8. Conjunção comparativa, quando puder ser substituído pov
do que (E's mais estudioso que Paulo).
9. Conjunção causai, quando puder ser substituído por
porque (Não chores que também vais) .
10. Conjunção final, quando puder ser substituído por para
que (Insista que estudem a lição).
11. Conjunção temporal (Nomeado que seja... = logj que
seja nomeado. . . ) .
12. Conjunção concessiva, quando puder ser substituído por
embora (Eico que fosse, não mudaria os meus hábitos = embora
fosse r i c o . . . ) .
13. Conjunção correlativa ou consecutiva, de tão, tal, tal
modo, etc. (E' tão estudioso que a todos desbanca. — E ' de tal
modo delicado, que a todos encanta).
14. Conjunção intearante, depois de verbo (Creio que não
tens razão; convence-te de qu, deves estudar e ficar atento
em aula).
15. Conjunção condicional (Não fala 3 palavras que (== sem
que) não diga 3 tolices.
I f i . Interjeição (Que! Já saiu'?).
17. Partícula expletiva (Que saudades que eu sinto ! ) .
Forma diversas expressões conjuntivas, como é fácil verificar
no quadro das conjunções, e divertas expressões ãe realce — eii
que, é que, foi que, era que, etc. (Quando a obra estava quasi
concluída, eis que desaba tudo de repente. -- Ele é bom; você
é que não presta) .
Qsiem: — 1. Pronome relativo, quando significa que,
aquele que, a pessoa que, o qual, a qual, os quais^ as quais (Quem
muito fala muito erra. — O rapaz para quem solieitaste emprego...).
2. Pronome inãefinito, quando significa que pessoa (Quem
te disse isso ? — Bem sei quem és !).
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Quando é pronome relativo, vem geralmente no começo de
frase ou precedido de preposição; quando é pronome indefinito
vem sempre no começo de frases interrogativas ou exclamativas.
(Veja os exemplos acima) .
Salvo: - - l. Indicativo presente e particípio passado do
verbo "salvar" (Assim, salvo a tua reputação. -- Eu fui salvo
pelo marujo.).
2. Preposição, equivalente a exceto (Saiam todos, salvo os
das últimas carteiras) .
Forma a expressão conjitntiva condicional — salvo se.
Sei; — 1. Pronome pessoal reflexivo (variação do pronome
ele ou ela, eles ou elas), quando significa a si, para si, a sua
pessoa ou as suas pessoas (Ernesto machucou-se. — As meninas
sentaram-se,).
2. Pronome pessoal reciproco (variação <ío pronome eles ou
elas) quando significa um ao outro. Ex.: Os 2 rivais esbofetearam-se (um ao outro) .
3. Conjunção i integrante, quando vem depois de verbo (Não
sei se farei exame. -- Veja se já são horas de almoçar).
4. Conjunção i condicional, quando significa se porventura
(Furas exame, se estudares) .
5. Conjunção i concessiva (Se não tens lucro, também não
tens, prejuízo = embora não tenhas l u c r o . . . ) .
6. Conjunção causai i (Se sabes que vem chuva, por que não
levas a capa ? = Visto que sabes. . . ) .
7. Partícula expletiva ou de realce, quando vier junto de um
verbo e indicar ação espontânea (Foram-se todos !) .
8. Partícula apassivaáora, quando puder ser substituída
pelo verbo ser, no modo e tempo do verbo a que estiver ligada,
passando este para o particípio passado (Vendem-se lotes a
prestações = lotes são vendidos. . . ) .
Forma as expressões conjuntivas condicionais — ainda se,
salvo se.
Segundo - - além de adjetivo numerai orãinal (E's o
segundo aluno do colégio), pode ser preposição, conjunção con1
Se, no princípio de frase, é sempre conjunção. Quando esta
palavra é conjunção, entendem alguns autores que se deve escrever si. (Leite de Vasconcelos, Laudelino Freire, etc. mandam
escrever se) .
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fórmativa, conjunção moãal e conjunção condieu>nal, como o Sou
sinônimo conforme. (Veja esta palavra).
Semelhante — pode scv: — substantivo (Devemos amar o
nosso semelhante) — adjetivo qualificativo (Tenho duas casas
semelhantes); — e adjetivo demonstrativo (Não quero aqui semelhante homem) .
Sempre: - - l, Advérbio de tempo (Vem sempre tarde).
2. Advérbio de afirmação (Sempre dizes cada uma = Na
verdade...).
Forma as expressões aãverbiais — para sempre, ãe sempre,
etc. e a expressão corijuntiva temporal — sempre que.
Senão: — .1 . Preposição, equivalente a salvo, exceto (Todos
têm roupa nova, senão eu) .
2. Conjunção adversativa (Não manda quem quer, senão
(••= mas) quem pode).
3, Conjunção condicional, quando dá idéia de condição, hipótese ou exceção (Corre, senão ele te pega) .
Forma a .expressão aãverbial — senão quando (de repente) .
Ser — é verbo (Devemos ser delicados) ou substantivo (O
micróbio é uni ser infinitamente pequeno) .
Forma a expressão adjetiva — em ser, que significa existente, disponível, ainda não consumido ou vendido ("As fazendas
cm ser, naquele estabelecimento, cobrem o passivo") *.
A expressão em ser significa, em certos casos, na própria
substância ou espécie ("Pagavam o foro da cevada em ser") *.
Em casos como este, analisa-se separadamente (em, preposição, e
ser, substantivo) .
•Só: -- 1. Adjetivo qualificativo, quando significa solitário,
flcKaoompanhaão (Depois da morte de meu pai, fiquei só no mundo).
2. Advérbio ãe exclusão (Vieram só 10 alunos).
3. Advérbio ãe dúvida (Não fui eu; só se foi você).
4 . Partícula expletiva (Espia só).
Forma a expressão conjuntiva condicional — só se, equivalente a salvo se (Não aceito mais trabalho; .só se me mandarem
bons auxiliares) .
De só se deriva a expressão aãverbial "a sós", que significa
solitariamente, sem, companhia.
* Exemplos de Cândido de Figueiredo, no Novo Dicionário
da IÂ-ngua Portuguesa.
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Tal: — 1. Adjetivo demonstrativo (Que faças boa viagem,
tal é [= é esse] t> meu desejo) .
2. Adjetivo inãefinito (Esta f.izenda pertenceu a um toí
(— certo) Guedes) .
3. Adjetivo qualificativo, quando significa semelhante e é
c.orrelativo de qual (claro ou oculto) ou de tal, ou precedido de
(fite (Qual um, tal outro. — E' um aluno sossegado, obediente
e afável, tal qual uma menina bem educada. — Ditosa pátri^
(|iie t.:l filho teve — Camões).
i Pronome demonstrativo (Quem tal (= isso) imaginaria!).
õ ' i'0'tiome inflefinito (O barulho era tcl que não se ouvia
o orado i
6. -.1 "érhio de modo, quando pode ser substituído por assim
(TaJ está u^.rta a pálida, donzela... — Camões).
7. Partícula de abreviação (Francisco de Tal).
8. Partícula expletiva na expressão et cetera e tal.
Forma, a expressão aãvcrbial ãe modo — que tal (= como)
(Que tal está o dia ?) e as expressões (ora adjetivas, ora adverbiais) tal qual e tal como (Ele era tal qual o pai (adj.) . —
Isso aconteceu tal qual eu pensava (adv.)
Também: — 1. Palavra inclusiva i ou de inclusão (Eu
também quero ir. — Ele também ficou).
2. Conjunção aditiva (Paulo foi passear; Pedro também
fez o mesmo) .
3 . Conjunção continuativa, quando puder ser substituída
por aliás (Edmundo foi aprovado; também (= aliás), se o não
fcsse, seria uma injustiça) .
4 . Conjunção conclusiva, quando significa porisso ou porisso
tnesMo (Trabalhei até de madrugada; também ficou tudo pronto).
5. Partícula expletiva em diversas frases (Também, t u ?
Isto também é 'desaforo !, etc.).
Também, depois de f é considerada palavra de reforço .
-- l. Adjetivo inãefinito, ora isolado, ora eorrelativo de que, quanto^ como (Não preciso de tanto tempo - Não
quero tanto dinheiro quanto ele pensa) .
2. Pronome indefinito (Não quero tanto).
3. Advérbio de quantidade (Tanto estudei que 'afinai fiquei
sabendo) .
1

Veja pâg. 109, nota n.* 1.
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Forma a expressão adjetiva qualificativa — e tanto (E' um
professor e tanto), a expressão oonjuntiva causai — tanto mais que
c a expressão adverbial •— se tanto.
Todo: - - 1. Substantivo (Tem um todo de maluco).
2. Adjetivo qualificativo, quando significa inteiro, completo
(Foz todo o exercício) .
3. Adjetivo inãefinito, quando eqüivale a cada (Todo aluno
deve trazer lápis) .
4. Pronome inãefinito, quando significa todos os homens ou
todas as pessoas (Todo? têm os seus defeitos) .
5. Advérbio ãe quantidade (mesmo flexionado em gênero e
número), quando significa inteiramente (Ficou todo atrapalhado.
A criança estava toda nua).
Triplo: — pode ser: — substantivo multiplicativo (Procure
o triplo deste número) ; — e adjetivo multiplicativo (Tenho uma
caixa com fundo triplo).
— Do mesmo moao duplo, quádruplo, quíntuplo, etc.
Um: —- 1. Artigo indefinito, quando puder ser substituí.".)
por certo, qualquer (Está aí um desconhecido) .
"2. Adjetivo numerai carãinal, quando puder ser substituído
por um só (Comprei um prédio) .
3. Pronome demonstrativo, quando siL dfica, a mesma cousa
(Os 3 são igualmente insubordinados: Sancho, Paulo e Martinho
tudo é um).
4. Pronome inãefinito, em oposição a outro ou outros (Um
canta e outro toca).
Forma as expressões aãverbiaia de quantidade — um a um,
um por um.
Vários — Veja Diferentes. No singular significa volúvel,
i.tcongtante, contraditório; ex.: caráter vário.
Visto: — " l . Substantivo (Pôs o visto no papel).
2. Particípio passado do verbo ver.
3. Presente ao indicativo do verbo vestir.
4. Preposição, mesmo no plural (Não posso providenciar,
visto não saber com quem. está a razão. — Vistos os obstáculos
que mencionas, penso não ser possível) .
Forma as expressões conjuntivas causais — visto que e
visto como.
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NOÇÕES DE REDAÇÃO
Redação — é o ato ou efeito do redigir, isto é, de
exprimir os pensamentos, por meio da palavra falada ou
escrita. Por outras palavras, ó o ato ou efeito de dizer
ou escrever o que se pensa.
A redação exigida na prova escrita de português do
exame de admissão ao curso secundário, "na qual se
apreciarão, além de outros elementos, ti ortografia (cie
acordo com o Decreto-lei n. 292, de 2:! de Fevereiro de
19L'8), a pontuação e a. caligrafia", versará sobre o motivo de uma estampa. A estampa, que variará para cada
turma, é exposta na sala de exame, de modo que possa
ser observada por todos os exáminandos.
Para fazer essa redação, é preciso.:
1." Observar atentamente a estampa, afim de se investigar o que se há de dizer e tomar nota. em papel
separado, das observações que se fizerem, as quais constituirão o material com que se vai fazer a redação;
2." Peitas as observações, isto é, investigadas as
idéias, passa-se a coordená-las, dispondo-as metodicamente;
3.° Dispostas as idéias convenientemente, começa-se
então a exprimi-las, com ordem, clareza e exatidão, observando cuidadosamente as regras da gramática.
Se, em lugar de estampa, tivermos de descrever um monumento, uma bandeira, um vaso, ua i medalha, ua 1 moeda, uma
sala, uma casa, uma rua, ou mesmo urna festa, uma reunião
qualquer, um passeio, uni incêndio, uma enchente, um desastre, etc.,
procederemos do mesmo modo. O trabalho de uma redação, desde
que tenha certo desenvolvimento, consta sempre de três operações
fundamentais:
- a invenção, que consiste em procurar as idéias;
—- a disposição, que consiste em coordenar as idéias nehadas; e
— a elocufão, que consiste em exprimir essas idéias.
i A forma antiga de uma era ua (ou MO, com u nasal) .
Em muitos casos é preciso empregar a forma antiga ua, para
evitar o cacófato (Veja Cacófato, pág. 129) .
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O examinando deve observar atentamente a estampa, em todas as suas partes, tomando nota, primeiramente, das que são principais ou caraterísticas, e depois, das
que são secundárias ou acessórias.
Ao observar a estampa, deve fazer a si mesmo a
seguinte pergunta: — Que representa a estampa ?
No caso da estampa representar pessoas, dizer se são
jovens ou velhas, como estão vestidas, o que fazem., em
que posição estão, por que ou para que estão ali, etc.;
dizer como é o local onde se encontram. Esse local pode
ser um campo, um jardim, uma varanda, uma oficina,
uma casa de negócio, uma sala, um quarto, uma cozinha,
um quintal, etc.; pode estar perto de um rio, de um lago,
. de um bosque, de uma árvore, etc., e também pode ser
amplo, acanhado, bonito, feio, etc.
Se há um rio, dizer se é largo ou estreito, se é caudaloso ou escasso de águas, se estas correm com impetuosidade ou, se, pelo contrário,' deslizam suavemente, se as
suas margens são alcantiladas ou apresentam rampas
suaves, se são cobertas de vegetais e, neste caso, de que.
espécies; se existe uma ponte, dizer se é de madeira, ferro
ou cimento, se serve para a passagem de pessoas apenas
ou também para a de animais e veículos, se é tosca ou
bem acabada, quais as suas dimensões aproximadas, se
tem muros ou gradís, etc.
Se a estampa representa uma casa, dizer de que material é feita, se é grande ou pequena, alta ou baixa,
quantos pavimentes tem, se é suntuosa ou modesta, se
fica junto da rua, se fica no meio cie um jardim, etc.
Se representa uma sala ou um quarto, dizer o tamanho aproximado, como é o assoalho, como são as paredes e as janelas, se é ornamentada com cortinas, jarras,
quadros, estatuetas, etc., quais os móveis que ali existem,
se são modestos ou luxuosos, simples ou cheios de ornatos,
antigos QU modernos, etc.
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Se se tem de descrever objetos, mencionar o uipecto,
a forma, a cor, o tamanho, a utilidade, como se acliam
dispostos, etc.
Se se trata de animais, dizer que animais são, em
que posição se acham, qual a sua cor, tamanho, utilidade, etc.
A estampa pode representar muitas outras coisas,
como uma estrada de rodagem, uma estrada de ferro,
um automóvel, um carro de bois, um trem, um bonde,
um moinho de vento, um cinema, um circo, etc., etc.,
mas, seja qual í<.:: o assunto, o processo que se deve
adotar para fazer a redação é sempre o mesmo: examinar minuciosamente a gravura e tomar nota das
observações.
O examinando, depois de ter observado cuidadosamente a estampa, e de ter tomado nota das respectivas
observações, rejeitando as que não convém, deve coordenar essas observações, dispondo-as convenientemente
num rascunho.
A redação pode começar por uma das formas seguintes :
A estampa exposta na sala de exame representa
A estampa que tenho de descrever representa
A estampa que tenho diante de mim representa
Na sala de exame, onde me encontro, está à vista de
todos uma estampa de grandes dimensões (ou de regular
tamanho, conforme o caso) . Representa
E' preciso fazer rascunho e examiná-lo cuidadosamente antes de o copiar na prova definitiva, afim de
corrigir os erros, preencher as lacunas, substituir palavras ou frases por outras mais apropriadas, riscar o que
pareça inútil, etc.
A redação deve ser feita com palavras comuns, sem
- abuso de qualificativos, sem repetições de vocábulos, e
sem abundância, de minúcias; os períodos devem ser

NOÇÕES DE REDAÇÃO

— 129

curtos, para íacilitar a pontuação (Veja Pontuação na
"Gramática").
E' preciso também evitar: — os aacófaíos, isto é, os encontros de palavras que formam expressões de sentido inconveniente,
às vezes torpe ou ridículo, como Taôoa dela, como ela, mas ela,
vi ela, uma massa, uma mais, ev.; — os plebeísmos, que são os
termos baixos ou plebeus, como cara, tripas, fedor, etc.; — os
termos do gíria ou calão, como batente ou lesco-lcseo (em vez de
trabalho), grana (em vez de dinheiro), bamba (em vez de valente),
etc.; e — os estrangeirismos inúteis, como ttibelots (em vez de
tetéias), Tiouquet (em vez de ramalhete, ramo de flores), chie
-(em vez de elegante), etc.

O rascunho, depois de emendado e considerado pronto, deve ser copiado na prova definitiva, com a maior
atenção, para que não faltem palavras, letras, acentos, sinais de pontuação, etc. Deve haver muito cuidado
também na partição dos vocábulos.
A escrita deve ser caligráfica e, principalmente, bem
legível, de modo que não possa haver diividas sobre qualquer letra ou sinal.
A prova definitiva também deve ser lida e relida
com cuidado para que ri ir, falte nem sobre nenhuma palavra, letra ou sinal. Não deve conter manchas de tinta
ou qualquer cousa que indique f alta-^e esmerado cuidado.
A redação é feita numa folha de papel almaço, for. necida na ocasião da prova. Nessa folha deve haver,
do lado esquerdo, ua margem de 5 centímetros, onde não
se escreve.
A margem costuma estar indicada por um traço
vertical na l.a página. Dobre-se a folha por esse traço.
Se não houver esse iraco, calculem-se 5 centímetros e
dobre-se a folha. Deste modo, a margem fica marcada
em todas as páginas, ora à esquerda ora à direita de
quem escreve, devendo ser sempre respeitada.
As páginas n. l e 2 são reservadas para a prova
definitiva.
9—Exercícios de Gramática—G. F.
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O examinando não deve começar a escrever sem
ordem do examinador, nem mesmo para preencher ou
fazer o eabeçalbo, que será ditado por um dos exaiuinadores.
O rascunho deve ser feito na página 4 e, se necessário, na página 3. Peça-sc ao examinador qualquer
esclarecimento necessário, relativo à prova.
Obsc"vação importante. — ü examinando não (leve assinar a pr^va, sob pena da mesma ficar nula.
A assinatura será escrita no lugar indicado pelo examinador,
em pape] anexo à prova e dela destacável.
Descrever a estampa seguinte
(e outras que serão apresentadas pelo Sr. Professor) :

12 e 13. Como são as paredes da sala ? — Que é que se vê
nas -paredes ?
14. Que representa o mapa ?
15 e 16. Ô quadro negro também está pendurado na parede ? •— Que é que está escrito no quadro negro ?
17 a 19. Quantas janelas tem a sala ? — A janela é grande ?
- Tem cortinas ?

ÍNDICE
LIÇÕES
1.
2.
3.
4.
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8.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Para descrever, é preciso observar.
Ao observar esta estampa, o aluno deve fazer a si mesmo aa
seguintes perguntas:
1. Que representa a gravura ?
2. Qual é, aproximadamente, o tamanho da sala ?
3. Quais os objetos que nela se encontram ?
4 a 7. Onde se encontra o professor ? — E' velho ? — Que
está fazendo ? — Em que posição está ?
8. Que se vê na mesa do professor e em que situação relativamente a este ?
9 a 11. Quantos alunos estão na sala ? — Que fazem ?
— Em que posição estão í
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Verbo
Advérbio
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Interjeitão
Categorias gramaticais (Eecapitulação)
Flexões
Gênero
'
Número
Graus do substantivo
Graus do adjetivo
Verbos (conjugação) .
Verbos auailiares
Tempos primitivos e derivados. Tempos compostos.
Classificação aos verJios (regulares, irregulares, etc.)
Verbos regulares (conjugação)
Verbo pronominal "queixar-se", etc
Vozes ao verbo. Classificação aos verbos quanto
ao sujeito
Verbos irregulares
:•
Verbos ãefcctivos e verbos abundantes
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Expletivos
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Portaria n. 479 — de 30 de Novembro de

1940

(Publicada no Diário Oficial, de 3 de .Dezembro de 1940)

"Altera instruções e programas para exames de admissão
aos estabelecimentos de ensino secundário e baixa novas
determinações para a sua execução.
O Diretor Geral resolve alterar as instruções e programas
dos exames de admissão aos estabelecimentos de ensino secundário,
e dar-lhes novas determinações, na forma abaixo:

Sintaxe
PIOIWAJS

Sujeito
Predicado
Objetos
Preãicativo
Adjuntos
Aposto ou continuado
Complementos terminativos, etc
Adjuntos (Recapitulação)
Períodos simples e compostos
Divisão ãe períodos em orações
Orações reduzidas, contractas e latentes
Determinar a oração principal e classificar as coordenadas
Indioür a oração principal e classificar as subordinadas . .
Coordenadas sindéticas e assinãéticas
Divisão e classificação de orações
Sintaxe dos pronomes pessoais
Colocação dos pronomes oblíquos (próclise, mesóclise, ênclise)
Pontuação
Modelo ãe análise léxica
Modelos ãe análise sintática

82
85
85
86
87
87
88
89
90
91
93
94
95
96
96
96
97
Q8
100
102

Apêndice
Dicionário ãe Análise Léxica
Noções ãe, Redação

107
126

Provas escritas
As provas escritas de Português e Aritmética são eliminatórias, não podendo prestar exame oral o aluno que obtiver nota
inferior a 50 (cincoenta) em qualquer dessas disciplinas.
A prova escrita de Português, na qual se apreciarão, além
de outros elementos, a ortografia (de acordo com o Decreto-lei
n. 292, de 23 de Fevereiro de 1938), a pontuação e a caligrafia,
«onstará de um ditado e de uma redação. O ditado *, cujo valor
será de 40 (quarenta) pontos, constará de cerca de 15 linhas de
trecho de autor brasileiro contemporâneo, e será sorteado de lista
previamente aprovada pelo inspetor. A redação, cujo valor será
de 60 (sessenta) pontos, versará sobre o motivo de uma estampa,
a qual variará para cada turma.
A prova escrita de Aritmética constará, no mínimo, de
5 (cinco) problemas elementares, de cunho prático.

Provas orais
As prov;;s orais constarão de arguições sobre pontos sorteados dentre os 20 (vinte) em que será dividida n matéria dos
programas de cada disciplina. Cada examinador arguirá o candidato durante 5 (cinco) minutos no mínimo.
* Para fazer convenientemente o ditado, é preciso:
1." — Prestar muita atenção, a-fim-de ouvir bem;
2.° — Conhecer as regras ortográficas (Veja 44.1 Lição) ;
3." — Ter mui'..t prática de ditados. Os exercícios deste livro
prestam-se perfeitamente para esse f i m .
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Geografia
II

Português
Leitura e interpretação de uni trecho de 25 a 30 linhas de
escritor nacional contemporâneo.
Arguição sobre o alfabeto, vogais e consoantes, grupos vocálicos e grupos consonantais, sílaba, vocábulo, noti.ções léxicas e
acento tônico. Conhecimento das categorias gramaticais (excluídas as classificações das conjunções de 1." e 2." classe) : análise
léxica. Exercícios sobre as flexões, de gênero, número e grau..
Conjugação completa dos verbos auxiliares e dos regulares. Exercícios de sinônimos e antônimos. Exercícios dr redação.
Aritmética
Número. Algarismos arábicos .e romanos.
Numeração decimc!: unidade das diversas ordens, leitura e
escrita dos números inteiros.
Operações fundamentais sobre números inteiros. Prova real
e prova dos noves.
Divisibilidade por 10, 2, 5, 9 e 3.
Número primo. Decomposição de um número em fatores
primos.
Máximo divisor comum.
Mínimo múltiplo comum.
Fração ordinária. Fração própria, fração imprópria; número mixto. Extração de inteiros.
Simplificação de frações e reduçüo ao mesmo denominador.
Comparação de frações.
Números decimais. Operações sobre números decimais.
Convere.iO das frações ordinárias em decimais e vice-versa.
Exercícios fáceis sobre expressões em que entrem frações
ordinárias e decimais, para a aplicação das regras de conversão
e das operações.
Noções do sistema métrico decimal. Metro; metro quadrado
e metro cúbico; múltiplos e submúltiplos. Litro; múltiplos e
submúltiplo- Grama; múltiplos e submúltiplos. Sistema monetário braf
o.
lieso. ,_o de problemas fáceis, inclusive sobre as medidas
do sistema métrico decimaJ.

Principais denominações dadas aos acidentes geográficos.
As partes do mundo. Os continentes.
Forma da terra. Principais movimentos da terra. Eixo.
Pólos. Equador. Paralelos. Trópicos. Círculos polares.
Astros. Planetas. O Cruzeiro do Sul.
Pontos cardiais e colfl' rais. 03-ientação pelo nascer e pelo
pôr do sol, pelo Cruzeiro ao Sul e pela bússola.
Principais acidentes da geografia física dos continentes.
Kaças. Formas de Governo.
Países da América do Sul e suas capitais.
Países da América do Norte e suas capitais.
Países da América Central e suas capitais.
Países da Europa e suas capitais.
Países soberanos da Ásia e da África e respectivas capitais.
Limites, baías, ilhas, portos, serras, rios e lagos principais
do Brasil. .,
O Brasil: seu governo, população, vaca e língua.
Rstados do Brasil e suas capitais. O Acre. O Distrito
Federal e sua população.
História do Brasil
Descobrimento da América: Colombo.
Descobrimento do Brasil: Pedro Álvares Cabral.
Capitanias hereditárias.
Os três primeiros governadores gerais.
Invasão do Eio de Janeiro pelos franceses. Fundação da
cidade: Estácio de Sá.
Invasões holandesas: Matias de Albuquerque, Henrique Dias
e Camarão.
Entradas e bandeiras: Antônio Raposo Tavares e Fernão
Dias Pais Leme.
Inconfidência mineira: Tiradentes.
Transmigração da família real de Portugal para o Brasil:
D. João VI.
A Independência: D. Pedro I, José Bonifácio, Gonçalves
Ledo.
Sete Co Abril. Governos regenciais. O Padre Feijó.
O segundo remado e D. Pedro II.
Guerra do Paraguai: Osório 'e Caxias.
A abolição do cativeiro: a Princesa Isabel, José do Patrocínio e Joaquim Nabuco.
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Proclamação da República: Deodoro, Benjamim Constant.•%
Governos republicanos e sua principal contribuição ao progresso do Brasil. A revolução de 1930. Getulio Vargas.
Ciências naturais
Estados físicos dos corpos; caracteres dos sólidos, líquidos
e gases.
Peso.
Mo de prumo. Alavancas. Balanças.
Ação do calor: dilatação, fusão, evaporação, ebulição. Ter- i
mômetro.
Luz; fontes de luz. Lentes. Prismas. As cores.
Som. Vibrações sonoras. Instrumentos de música.
Eletricidade. Pilhas. Efeitos de corrente: aquecimento e
luz. ímans. Bússola. Eletro-íman.
Substâncias. Ar e .água.
Os três reinos da natureza.
Metais úteis e preciosos.
Zoologia: descrição sucinta do corpo humano.
Animais domésticos.
Animais úteis do Brasil.
Botânica: Partes principais da planta: raiz, caule, folha,
flor c fruto.
III

Baixe a Divisão de Ensino Secundário as instruções necessárias para o cumprimento da presente portaria, chamando a
atenção dos estabelecimentos de ensino e dos inspetores para o
verdadeiro sentido do exame de admissão, que deve ser considerado menos como um ato em que se meçam rigorosamente conhecimentos do que como um instrumento destinado a avaliar a
capacidade geral do espírito do candidato para iniciar os estudos
de curso secundário.
Esclareça também a Divisão de Ensino üeeundário que não
figura nos programas oficiais nenhum tópico-^'bre "nomenclatura
geométrica", simples ato de memorização, va.^o de qualquer conteúdo didático, inútil e condenável, que vem,-não obstante, sendo
exigido dos candidatos aos exames de admissão ao curso secundário, e, com relação ao programa de História do Brasil, recomende que se acentuem vivamente os traços morais e cívicos das
figuras representativas de cada época, por forma que sejam realçados os valores do fator humano na evolução dos acontecimentos.
— Abgar Senault, Diretor Geral do Departamento Nacional de
Educação."

