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RESUMO 

 

DE 

 

GRAMMATICA PORTUGUESA 

 

INTRODUCÇÃO 
 

 

1. GRAMMATICA PORTUGUESA
1
 é a arte 

de fallar e escrever correctamente a língua 

portuguesa. 

2. Tanto fallar como escrever é exprimir os 

pensamentos com palavras: o que fórma orações. 

3. ORAÇÃO
2
 é a reunião de palavras que 

exprime um pensamento ou juízo. Exemplo: Eu 

desejo instruir-me: O saber é util. 

4. De uma ou muitas orações se fórma o 

período, que na escripta sempre termina com um 

ponto. 

                                            
1
 GRAMMATICA é um ramo de instrução que se divide uma 

GRAMMATICA GERAL e GRAMMATICA PARTICULAR. 

 Grammatica geral é a sciencia que ensina os princípios 

philosophicos da linguagem, applicaveis a todas as línguas; grammatica 

particular é o conhecimento das fórmas que tem uma lingua para exprimir os 

pensamentos – ou segundo geralmente se define grammatica particular é a 

arte de fallar e escrever correctamente uma língua. Neste sentido damos 

acima a definição de GRAMMATICA PORTUGUEZA. 
2
 E o mesmo que PREPOSIÇÃO ou PHASE, e fórma sempre um sentido 

mais ou menos perfeito, ás vezes dependente de outro. 



4 

 

5. As principaes especies de palavras de que 

póde constar a oração portugueza são sete, a saber à 

Nome Substantivo e Adjectivo, Verbo e Preposição, 

Advérbio, Conjucção e Interjeição. 

6. A palavra consta de uma ou mais syllabas e a 

syllaba de uma ou mais lettras. 

7. A materia grammatical se divide em quatro 

partes: Etymologia, Sintaxe, Prosodia e Orthographia. 

8. A Etymologia ensina a conhecer a natureza de 

cada palavra, e sua origem ou derivação. 

9. A Syntaxe ensina a compor ou formar as 

orações. 

10. A Prosodia ensina a pronuncionar as 

palavras conforme os sons das lettras, e o accento e 

quantidade das syllabas. 

11. A Orthographia ensina com que lettras se 

devem escrever as palavras, assim como a pontuação e 

mais signaes da escripta
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 A Etymologia e a syntaxe tratam das palavras sem attenção ás lettras e 

syllabas, com a diferença que a primeira ensina a conhecer se a palavra é 

Nome ou Verbo, Substantivo ou Adjetivo – se é simples ou composta, 

primitiva ou derivada, etc.; e a segunda mostra o emprego que exercem as 

palavras na Oração, como Sujeito, Verbo, Attributo, etc. A Prosodia e a 

Orthographia tratam das syllabas e lettras. 
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PRIMEIRA PARTE 

 
OU 

 

ETYMOLOGIA 
 

 

Do Nome 
 

 

12. O Nome
1
 se divide em Substantivo e 

Adjetivo, e comprehende na sua classe o Artigo, o 

Pronome e o Participio. 

13. Nome substantivo é a palavra que dá a 

conhecer as cousas (ou estas sejam indivíduos da 

natureza, da arte, ou figurados pelo entendimento). Ex.: 

Homem, Livro, Verdade. 

14. Nome Adjectivo é uma palavra dependente 

do substantivo, que mostra a qualidade ou alguma 

circunstancia das cousas. Ex.: Homem Bom, Livro 

Dourado, Verdade Pura: Um homem, Aquelle 

Homem
2
. 

 

 

                                            
1
 NOME é toda a palavra que tem genero e numero. As vezes chama-se 

NOME sómente ao Substantivo. 
2
 Quando consideramos as qualidades de por si, as declaramos por 

substantivos, v. g. alvura. BONDADE, PUREZA; e estes chamam-se nomes 

al.stractos. O adjectivo distingue-se bem por se lhe poder ajuntar o 

substantivo PESSOA ou COUSA; v. g. AMÁVEL, BELLO, de que se póde 

dizer: PESSOA, AMÁVEL, COUSA BELLA. E de ordinário ao substantivo 

póde-se juntar UM, UMA, v.g. UMA CASA, UM LIVRO. 
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Dos Numeros dos Nomes 
 

 

15. Os nomes teem dous números ou 

desinências numéricas, a saber: Singular para uma 

só cousa, e Plural para muitas ou mais de uma. Ex.: 

homem cordato, singular. Homens cordatos, plural. 

16. O Plural acaba em S, e na sua formação 

se observam as seguintes regras: 

Regra 1ª Os nomes que não findarem no 

diphthongo AO, ou nas consoantes L, M, R, S, X e 

Z, fazem o plural com accrescimo de um S. Ex.: 

Gloria, Glorias; Lei, Leis; Bahu, Bahus; Joven, 

Jovens. 

Regra 2ª Os nomes findos no diphthongos 

AO fazem  o plural de tres modos: 

1ª Mudando ão em ões; v.g. Acção, Acções; 

caixão, caixões. 

2ª Accrescentando S, como na 1ª regra, v. g. 

Cidadão, Cidadãos; Christão, Christãos; Chao, 

Chaos. 

3ª Mudando ão em ães; v. g. Allemão, 

Allemães; Pão, Pães; Capitão, Capitães
1
. 

Regra 3ª Os nomes findos em AL, OL, UL, 

fazem o plural mudando o L em ES, v. g. Casal, 

Casaes; Sol, Sóes, Azul, Azues. Exceptuam-se Mal, 

                                            
1
 Os findos em ÃOS ou ÃES são em pequeno numero; a fôrma mais geral no 

plural de ÃO é em ÕES, como sejam os substantivos de origem latina, os 

derivados do verbo e os augmentativos; v. g. PERMISSÃO, ACÇÃO, 

CONSERVAÇÃO, SALÃO. 
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Consul, Real, (moeda), que fazem no plural, Males, 

Consules, Réis. 

Regra 4ª Os nomes findos em EL, (longo ou 

breve) fazem o plural no diphtongo EIS, v. g. Fiel, 

Fiéis; Amavel, Amaveis. 

Regra 5ª Os nomes findos em IL longo 

mudam L em S, v. g. Subtil, Subtis; e os findos em 

IL breve fazem o plural como os findos em EL 

breve, v. g. Fácil, Fáceis. 

Regra 6ª Os nomes findos em EM, IM, OM, 

UM, mudam o M para NS; v. g. Bem, Bens; Fim, 

Fins; Som, Sons; Jejum, Jejuns. 

Regra 7ª Os nomes findos em R ou Z, com 

qualquer vogal, fazem o plural accrescentando ES, 

v. g. Mar, Mares; Mez, Mezes. 

Regra 8ª Os nomes acabados em S teem no 

plural a mesma fórma no singular, v. g. Um lapis, 

Dous lapis; Um Alferes, Dous Alferes. O mesmo 

succede com alguns fins em X, dos quaes a maior 

parte faz o plural em CES, v. g. Calix, Calices. 

Exceptuam-se dos findos em S o nome Deus, 

que faz no plural Deuses: e Simples, quando 

substantivo, que faz Simplices
1
. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Alguns nomes findos em S não costumam ter singular, como FAUCES, 

Autos (significando PLOCMSSO); e neste caso quando se trata da unidade, 

dizemos, v. g. OS AUTOS, UNS AUTOS. 
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Dos Generos dos Nomes 
 

 

17. Generos dos nomes é a distincção do 

significado delles em Masculino e Feminino. 

Masculino é o nome que pertence ao homem, ou 

ao que é macho. Ex.: Rei, Leão. 

Feminino é o nome que pertence á mulher, ou ao 

que é fêmea. Ex.: Rainha, Leóa. 

18. Ha porém nomes de cousas que não teem 

sexo, mas pertencem a um dos dous gêneros, por uso 

da lingua portugueza. Ex.: Livro, masculino, Casa, 

feminino. 

Estes nomes se conhecem pela terminação, 

findando, pela mór parte, os Masculinos em – O e os 

Femininos em – A. 

19. Além disso são designadores dos dous 

generos os determinativos O, Um (para o masculino), e 

A, Uma (para o feminino); v. g. O dia, Um planeta, 

Um systema, A cal, Uma não, Uma tribu. 

20. Os nomes, quanto ao genero, tambem se 

chamam Communs de dous ou Epicénos. 

Commum de dous é o nome que tem uma só 

terminação, tanto para o masculino, como para o 

feminino. Ex.: Regente, Sercente, Consorte. 

Epicéno é o nome a que é preciso accrescentar 

macho ou femea para se conhecer qual o sexo da cousa, 

sendo comtudo masculino ou feminino pela sua 

terminação. Ex.: Onça, Jacaré, Baleia. (Veja a nota 1ª 

no Appendice). 
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Do Nome Substantivo 
 

 

 21. O Nome Substantivo se divide em 

Appellativo e Proprio. 

 Nome Appellativo, ou Commum é o que 

compete a muitas cousas semelhantes e abrange 

uma classe ou espécie. Homem, Soldado, Arvore, 

Larangeira
1
. 

 Nome Proprio é o nome particular de um 

individuo, isto é, de uma cousa ou pessoa. Ex: 

Adão, Enéas, Roma, Brazil. 

 Advertencia – Alguns Nomes Proprios são 

compostos de mais de uma palavra, como: Rio de 

Janeiro, Christovao Colombo, Pedro Alvares 

Cabral. 

 22. O Nome Appellativo póde ser Collectivo, 

Augmentativo, Diminutivo, etc. 

 Collectivo é o nome que no singular designa 

muitos indivíduos. Ex: Assembléa, Tropa, Povo, 

Boiada. 

 Augmentativo é o nome que mostra a cousa 

com augmento do seu tamanho ordinário. Ex: 

Homemzarrao, Mulherona. 

 Diminutivo é o nome que mostra a cousa com 

diminuição do seu tamanho ordinario. Ex: 

Homemzinho, Mulherzinha, Livrinho, Tezourinha. 

                                            
1
 Os indivíduos a quem compete um Appellativo ou são semelhantes no todo 

(abrangendo uma especie), ou em alguma propriedade commum entre elles 

(abrangendo uma classe ou genero); por isso os Appellativos podem ser mais 

ou menos geraes, segundo pertencerem a uma classe, genero ou especie. 
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 Tanto o Augmentativo como o Diminutivo 

derivam do nome simples da cousa; v. g. homem se 

diz homenzarrão e homemzinho. 

 Faz-se ás vezes Augmentativo feminino xxx 

desinência em ao, tornando-se masculino, v. g. Um 

mulherao, Um salão. 

 

Do nome adjectivo 
 

23. O Adjectivo sempre se refere a um 

substantivo claro ou occulto; por isso quando se 

diz, v. g. Os doutos, subentende-se: Os Homens 

doutos. Ha porém Nomes que ás vezes são 

adjectivos, ás vezes Susbstantivos, como, pela 

maior parte os findos em or, v. g. homem fallador 

(Adjectivo), Um fallador (substantivo). 

O Nome Adjectivo divide-se principalmente 

em Qualificativo e Determinativo. 

 

Do Adjectivo Qualificativo 
 

24. Adjectivo Qualificativo é o que declara a 

qualidade de alguma cousa ou pessoa. Ex: Bom, 

Grande,Estudioso. 

 Elle tem tres gráos de significado: Positivo, 

Comparativo, Superlativo. 

 Positivo é o mesmo Adjectivo simples, v.g. 

Bom, Ruim. 
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 Comparativo, é o Adjectivo que exprime 

comparação, isto é, mostra que uma cousa é 

superior ou inferior ou igual a outra, em sua qualidade; 

v. g. Melhor (ou mais bom), Menor, (ou menos 

grande), etc. 

 

 Superlativo, é o Adjectivo que mostra o summo 

gráo da qualidade; v. g. Optimo (ou muito bom), 

Estudiosissimo (ou muito estudioso). 
  

 Veja a nota 2ª no Appendice. 

  

 25. Na classe dos qualificativos se 

comprehendem os Adjectivos Verbaes, os 

Adjectivos Participios, os Gentilicos, e outros que 

servem para qualificar o Substantivo. 

  

 Chamam-se Adjectivos Verbaes os fundos em 

ante, ente, inte e derivados dos verbos. Ex: 

Amante, Defendente, Ouvinte, Componente. 

  

 Adjectivos Participios (isto é, que participam 

da natureza do Nome e do Verbo) são os adjectivos 

findos em ado, ido, osto (no masculino) e ada, ida, 

osta (no feminino) também derivados dos verbos. 

Ex: Amado, Amada; Defendido, Defendida; 

Punido, Punida; Composto, Composta. 

 Gentilico é o adjectivo derivado do Nome do 

paiz, nação, gente, pátria da cousa ou pessoa. Ex: 

Americano, Brazileiro, Pernambucano, Olindense. 
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Do Adjectivo Determinativo 
 

 

26. Adjectivo determinativo é o que não 

mostra a qualidade e sómente declara quantidade, 

ou outra circumstancia dos indivíduos. Geralmente 

se antepoe ao Substantivo, e não admitte os gráos 

de significação. Por ex.: são determinativos os 

adjectivos – Este, Aquelle, Um, Dous, Outro, 

Algum, Nenhum, Cada um, Ambos, Cujo, etc. 

 As espécies principaes em que se divide o 

Determinativo são: o Artigo, o Adjectivo Numeral e 

o Articular. 
 

Do Artigo e Adjectivo Articular 
 

 

27. Artigo é uma especie de Adjectivo que se 

antepõe ao Nome Appellativo para lhe determinar 

mais ou menos o sentido. Quando dizemos, por ex: 

Livro – fazemos sómente idéa geral do que quer 

dizer esse nome; mas se dizemos, v. g. Tens o 

livro? fazemos idéa particular de um livro que já 

sabemos qual seja. 

Os Artigos são O, A, e Um, Uma; e os seus 

pluraes. Os primeiros se chamam Definitos, e os 

segundos Indefinitos
1
. 

28. O Artigo Definito (O, A) serve para 

particularizar o sentido geral do Nome, ou para se 

                                            
1
 Geralmente se diz Artigo sómente o Definito. 
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tomar o Nome pela espécie inteira das cousas que 

elle significa. Ex: do sentido de totalidade: O 

Homem é mortal. 

 

 Um, uma são artigos quando não determinam 

a quantidade. Ex: Um magistrado deve ser 

imparcial. 

 

 29. Articulares (isto é, da natureza do artigo 

ou semelhantes a elle) são certos adjectivos que 

servem para determinar ou limitar de algum modo 

o sentido geral do Nome Appellativo. Ex: Algum 

homem, Certo dia, Varios livros, Aquella casa, 

Cada pessoa, Único amigo, Nenhum, Qualquer, 

Quaesquer, etc. 

 

Do Adjectivo Numeral 
 

 

30. Adjectivo Numeral é o que declara 

numero, v. g. Um, dous, Tres; Primeiro, Segundo, 

Terceiro, etc. 

 

Os Numeraes que determinam a quantidade 

chamam-se Cardinaes; isto é, principaes, como: 

Um, Dous, Tres; Dez, Vinte, Trinta; Cem, 

Duzentos, Mil: os que mostram numero ordem 

chamam-se Ordinaes, como Primeiro, Segundo, 

Terceiro; Decimo, Vigesimo, Trigesimo; 

Centesimo, Ducentesimo, Millesimo. 
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Do Pronome 
 

31. Pronome é um determinativo 

substantivado que designa pessoa ou cousa. 

Chama-se Pronome porque serve em lugar do 

Nome Substantivo. Ex: Eu escrevo para Tu leres, - 

onde se vêem os Pronomes Eu e Tu em vez dos 

Nomes da pessoa que escreve e da que ha de ler. 

Ha varias especies de Pronomes: Pessoaes, 

Demonstrativos, Relativos, etc., nas quaes se 

incluem ordinariamente alguns Adjectos 

Articulares, como adiante se verá. 

 

Dos Pronomes Pessoaes 
 

32. São Pronomes Pessoaes os que designam 

as pessoas do discurso, a saber: a pessoa que falla, 

ou primeira pessoa; a pessoa á quem se falla, ou 

segunda pessoa; e aquella de quem se falla, ou 

terceira pessoa. 

São da primeira pessoa: Eu para o singular; 

Nós para o plural. São da segunda: Tu para o 

singular; Vós para o plural. São da terceira Elle, 

Ella, para o singular; Elles, Ellas para o plural. 

Ha outro pronome da terceira pessoa, 

chamado Reflexivo, o qual é Si. Serve para os dous 

numeros, e mostra que um sujeito pratica uma 

acção nelle mesmo; v. g. Pedro feriu a si (isto é, a 

elle mesmo). 
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 33. Todos os Pronomes Pessoaes têm 

variações, e são as seguintes: 
 

PRONOMES VARIAÇÕES PRONOMES VARIAÇÕES 

 Mim    

Eu Me Nós Nos 

 Migo  Nosco 

 Ti   

Tu Te Vós Vos 

 Tigo  Vosco 

Elle ou Ella Lhe  Se 

Elles ou Ellas Lhes Si Sigo 

 

Advertencia – As diversas fórmas destes 

Pronomes chamam-se Casos, os quaes são os 

unicos que ha na língua portugueza. Os casos Migo, 

Tigo, Nosco, Vosco, Sigo, são usados sómente com 

a preposição Com, v. g. Commigo. 
 

Dos Demonstrativos 
 

34. Pronome ou Adjectivo Demonstrativo é a 

palavra com que mostramos, ou apontamos as 

cousas ou pessoas. Ex: Este livro, que eu tenho; 

Esse que tu tens; Aquelle, que Pedro tem. 

Isso, Isso, Aquillo, Aquill’ outro, são 

Pronomes Demonstrativos indefinitos: v. g. Isto 

quer dizer: Esta cousa ou cousas. 

 

Dos Relativos 
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35. Pronome ou Adjectivo Relativo é a 

palavra que traz a memoria o Nome antecedente 

(ou este seja um substantivo expresso ou 

subentendido). Ex: Vi um homem, que me 

apareceu estrangeiro. Neste exemplo que, o qual 

homem, isto é, esse homem ja dito. Os principaes 

Relativos são Qual, Que, Quem, Cujo, sendo ao 

mesmo tempo Conjuctivos. 

O Relativo Qual é sempre acompanhado do 

Artigo Definido, desta fórma: O Qual, A Qual, Os 

Quaes, As Quaes. Que serve para ambos os gêneros 

e números, e vale tanto como dizer: O Qual, A 

Qual, Os Quaes, As Quaes, segundo o seu 

antecedente, isto é, o nome que lhe precede. 

Quem é relativo, como nos seguintes 

exemplos: Vi o mestre com quem aprendi; Dei o 

livro a quem mandaste. 

Cujo têm quatro fórmas (Cujo, Cuja, Cujos, 

Cujas) e em qualquer dellas vale o mesmo que 

dizer: - Do qual, Da qual, Dos quaes, Das quaes, 

segundo o seu antecedente. Ex: A mulher, cujos 

filhos, isto é a mulher, da qual mulher os filhos. Os 

homens, cujas acções, isto é, o homem, do qual 

homem as acções. 

Advertencia – Os Artigos O, A, servem de 

Pronomes Relativos, como nos seguintes exemplos: 

Vi um bom livro, e comprei-o. Fiz duas casas, e 

arrendei-as. Tambem são Relativos os Pronomes 

Elle, Ella. 
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O relativo Cujo deve sempre estar entre dous 

nomes, dos quaes um seja possuidor a respeito do 

outro; e nunca admitte artigo. 
 

Dos mais Pronomes 
 

36. Chamam-se Pronomes Indefinitos os que 

designam vagamente uma pessoa ou cousa. Os 

seguintes são Indefinitos Alguem, Outrem, Fulano, 

Sicrano, Quemquer, e o negativo Ninguem. Ex: 

Ninguem faça a outrem o que não quer que lhe 

façam a si. 

37. Os Pronomes ou Articulares que servem 

para interrogar, ou perguntar, chamam-se 

Interrogativos. Taes são: Qual, Que, Quem. Ex: 

Qual destes livros é o teu? Que desejas tu? Quem 

foi teu mestre? 

Do verbo 
 

38. Verbo é a palavra que exprime a 

existência, a acção ou estado das cousas, com 

variação de modo, tempo, numero e pessoa. Ex: 

Escrever: Eu escrevo, escreve tú, escrevei vós, 

Antonio escreverá
1
. 

39. O verbo se divide principalmente em 

Activo, Passivo, e Neutro
2
. 

                                            
1
 Mostrar estas variedades ou modificações do Verbo, é o que se chama 

CONJUGAR. Por isso se conhece bem a palavra que é verbo, conjugando-se. 
2
 Philosophicamente se divide o verbo em SUBSTANTIVO e ADJECTIVO, 

ou antes em verbo de existência e Verbo attributivo. Não é materia da 

grammatica elementar. 
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 Verbo Activo, é aquelle que exprime a acção 

que alguma pessoa ou cousa faz, e exige 

complemento directo; como nos exemplos acima. 

O verbo Escrever. Conhece-se o verbo Activo pela 

pergunta o que? v. g. Eu escrevo... o que? uma 

carta. Este verbo tambem se chama transitivo. 

 Verbo Passivo é aquelle que exprime a acção 

praticada no Sugeito. Ex: Odeia-se o vicio; A 

virtude é amada. Em portuguez não há verbo de 

sua natureza passivo; por isso a voz passiva é 

sempre composta. 

 Verbo Neutro (quer dizer: nem activo nem 

passivo) é aquelle que declara a existencia, o estado 

das cousas, ou exprime acção sem exigir 

complemento directo. Ex: Ser, Estar, Viver, 

Dormir, Folgar. Este verbo também se chama 

intransitivo. 

 

 Pessoas do Verbo, ou desinencias pessoaes, 

delle, são as terminações correspondentes a Eu, Tu, 

Elle, ou Ella; Nós, Vós, Elles, ou Ellas. Tem pois o 

Verbo seis desinências pessoaes: tres do Singular e 

tres do Plural. Ex: Am-o, Am-as, Am-a; Ama-mos, 

Am-ais, Am-ão. 

 

Dos modos e tempos do verbo 
 

40. O Verbo, quanto aos Modos, se divide em 

Finito e Infinito (chamados Modos Geraes). Verbo 

Finito é uma fórma determinada dos verbos, e 
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abrange quatro modos: Indicativo, Imperativo, 

Condicional e Subjunctivo. Verbo Infinito ou Modo 

Infinito dos verbos, é uma fórma indeterminada, 

sempre dependente do verbo finito para perfeita 

oração. Ex: Amei, Amo (Verbo finito); Amar, 

Amando (Verbo infinito). 

Portanto tem o Verbo cinco Modos em que se 

conjuga: Indicativo, Imperativo, Condicional, 

Subjunctivo e Infinito
1
. 

41. Os Tempos principaes do Verbo são três: 

Presente, Preterito e Futuro. O presente é sempre 

um, mas o Preterito e o Futuro são subdivididos em 

outros Tempos dependentes dos principaes, como 

se passa a ver. 

 

Conjugação dos auxiliares – Ter e Haver nos 

seus tempos simples somente 
 

 

VERBO – TER 
 

MODO INDICATIVO 

 

TEMPO PRESENTE 

 

SINGULAR PLURAL 

1ª Eu tenho 1ª Nós temos 

2ª Tu tens 2ª Vós tendes 

3ª Elle tem 3ª Elles teem 

 

                                            
1
 O Gerundio e o Supino são duas fórmas verbaes do Modo infinito, 

Philosophicamente se consideram PARTICIPIOS INVARIAVEIS. 
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PRETERITO IMPERFEITO OU PRIMEIRO 

 

Eu tinha Nós tinhamos 

Tu tinhas Vós tínheis 

Elle tinha Elles tinhão
1
 

 

PRETERITO PERFEITO OU SEGUNDO 

 

Eu tive Nós tivemos 

Tu tiveste Vós tivestes 

Elle teve Elles tiverão 

 

PRETERITO MAIS QUE PERFEITO OU TERCEIRO 

 

Eu tivéra Nós tivéramos 

Tu tivéras Vós tivéreis 

Elle tivéra Elles tivérão 

 

FUTURO 

 

Eu terei Nós teremos 

Tu terás Vós tereis 

Elle terá Elles terão 

 

MODO IMPERATIVO 

 

Tem Tu Tende Vós 

 

MODO CONDICIONAL 

 

TEMPO PRESENTE 

 

Eu teria Nós teriamos 

Tu terias Vós terieis 

Elle teria Elles terião 

                                            
1
 O diphtongo ÃO breve dos verbos se póde substituir por AM, v. g. Elles 

tinham, tiveram, tenham; e hoje é a orthographia mais usada. 
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MODO SUBJUNCTIVO 

 

TEMPO PRESENTE 

 

Eu tenha Nós tenhámos 

Tu tenhas Vós tenháis 

Elle tenha Elles tenhão 

 

PRETERITO IMPERFEITO 

 

Eu tivésse Nós tivéssemos 

Tu tivésses Vós tivésseis 

Elle tivésse Elles tivessem 

 

FUTURO 

 

Eu tivér Nós tivérmos 

Tu tivéres Vós tivérdes 

Elle tivér Elles tiverem 

 

MODO INFINITO (OU INFINITIVO) 
TEMPO PRESENTE PURO 

Ter 

TEMPO PRESENTE PESSOAL 

 

Ter Eu Termos Nós 

Teres Tu Terdes Vós 

Ter Elle Terem Elles 

 

GERUNDIO (OU PARTICIPIO PRESENTE INVARIAVEL) 

Tendo 

 

SUPINO (OU PARTICIPIO PASSADO INAVARIAVEL) 

Tido 

 

PARTICIPIO PASSADO VARIAVEL 

Tido, Tida, Tidos, Tidas. 
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VERBO – HAVER 
MODO INDICATIVO 

TEMPO PRESENTE 

 

SINGULAR PLURAL 

1ª Eu hei 1ª Nós havemos 

2ª Tu has 2ª Vós haveis 

3ª Elle ha 3ª Elles hão 

PRETERITO IMPERFEITO 

Eu havia Nós haviamos 

Tu havias Vós havieis 

Elle havia Elles havião 

 

PRETERITO PERFEITO 

Eu houve Nós houvemos 

Tu houvéste Vós houvéstes 

Elle houve Elles houvérão 

 

PRETERITO MAIS QUE PERFEITO 

Eu houvéra Nós houvéramos 

Tu houvéras Vós houvéreis 

Elle houvéra Elles houvérão 

FUTURO 

Eu haverei Nós haveremos 

Tu haverás Vós havereis 

Elle haverá Elles haverão 

 

MODO IMPERATIVO 
Ha Tu Havei Vós 

 

MODO CONDICIONAL 

TEMPO PRESENTE 

 

Eu haveria Nós haveriamos 

Tu haverias Vós haverieis 

Elle haveria Elles haverião 
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MODO SUBJUNCTIVO 
TEMPO PRESENTE 

 

Eu haja Nós hajámos 

Tu hajas Vós hajáis 

Elle haja Elles hajão 

 

PRETERITO IMPERFEITO 

 

Eu houvésse Nós houvéssemos 

Tu houvésses Vós houvésseis 

Elle houvésse Elles houvessem 

 

FUTURO 

 

Eu houvér Nós houvérmos 

Tu houvéres Vós houvérdes 

Elle houvér Elles houverem 

 

MODO INFINITO (OU INFINITIVO) 

TEMPO PRESENTE PURO 

Haver 

 

TEMPO PRESENTE PESSOAL 

 

Haver Eu Havermos Nós 

Haveres Tu Haverdes Vós 

Haver Elle Haverem Elles 

 

GERUNDIO (OU PARTICIPIO PRESENTE INVARIAVEL) 

Havendo 

 

SUPINO (OU PARTICIPIO PASSADO INAVARIAVEL) 

Havido 

 

PARTICIPIO PASSADO VARIAVEL 

 

Havido, Havida, Havidos, Havidas. 
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Conjugação dos verbos neutros – Ser e Estar 

auxiliares sómente para a 

voz passiva 
 

VERBO – SER 

MODO INDICATIVO 
TEMPO PRESENTE 

 

SINGULAR PLURAL 

1ª Eu sou 1ª Nós somos 

2ª Tu és 2ª Vós sois 

3ª Elle é 3ª Elles são 

 

PRETERITO IMPERFEITO 

Eu era Nós éramos 

Tu eras Vós éreis 

Elle era Elles érão 

 

PRETERITO PERFEITO 

Eu fui Nós fomos 

Tu foste Vós fôstes 

Elle foi Elles fôrão 

 

PRETERITO MAIS QUE PERFEITO 

Eu fôra Nós fôramos 

Tu fóras Vós fôreis 

Elle fôra Elles fôrão 

 

FUTURO 

Eu serei Nós seremos 

Tu serás Vós sereis 

Elle será Elles serão 

 

MODO IMPERATIVO 

 

Sê Tu SêdeVós 
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MODO CONDICIONAL 
TEMPO PRESENTE 

 

Eu seria Nós seriamos 

Tu serias Vós serieis 

Elle seria Elles serião 

 

MODO SUBJUNCTIVO 
TEMPO PRESENTE 

Eu sêja Nós sejámos 

Tu sêjas Vós sejáis 

Elle sêja Elles sejão 

 

PRETERITO IMPERFEITO 

Eu fôsse Nós fôssemos 

Tu fôsses Vós fôsseis 

Elle fôsse Elles fôssem 

 

FUTURO 

Eu fôr Nós fôrmos 

Tu fôres Vós fôrdes 

Elle fôr Elles fôrem 

 

MODO INFINITO (OU INFINITIVO) 
TEMPO PRESENTE PURO 

Ser 

 

TEMPO PRESENTE PESSOAL 

Sêr Eu Sêrmos Nós 

Sêres Tu Sêrdes Vós 

Sêr Elle Sêrem Elles 

 

GERUNDIO (OU PARTICIPIO PRESENTE INVARIAVEL) 

Sendo 

 

SUPINO (OU PARTICIPIO PASSADO INAVARIAVEL) 

Sido 
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VERBO – ESTAR 

MODO INDICATIVO 
TEMPO PRESENTE 

 

SINGULAR PLURAL 

1ª Eu estou 1ª Nós estamos 

2ª Tu estás 2ª Vós estais 

3ª Elle está 3ª Elles estão 

 

PRETERITO IMPERFEITO 

 

Eu estava Nós estavamos 

Tu estavas Vós estaveis 

Elle estava Elles estavão 

 

PRETERITO PERFEITO 

 

Eu estive Nós estivemos 

Tu estiveste Vós estivestes 

Elle esteve Elles estiverão 

 

PRETERITO MAIS QUE PERFEITO 

 

Eu estivéra Nós estivéramos 

Tu estivéras Vós estivéreis 

Elle estivéra Elles estivérão 

 

FUTURO 

 

Eu estarei Nós estaremos 

Tu estarás Vós estareis 

Elle estará Elles estarão 

 

MODO IMPERATIVO 

 

Está Tu Estai Vós 
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MODO CONDICIONAL 
TEMPO PRESENTE 

 

Eu estaria Nós estariamos 

Tu estarias Vós estarieis 

Elle estaria Elles estarião 

 

MODO SUBJUNCTIVO 
TEMPO PRESENTE 

 

Eu estêja Nós estejámos 

Tu estêjas Vós estejáis 

Elle estêja Elles estêjão 

 

PRETERITO IMPERFEITO 

 

Eu estivésse Nós estivéssemos 

Tu estivésses Vós estivésseis 

Elle estivésse Elles estivessem 

 

FUTURO 

Eu estivér Nós estivérmos 

Tu estivéres Vós estiverdes 

Elle estivér Elles estivêrem 

 

MODO INFINITO (OU INFINITIVO) 
TEMPO PRESENTE PURO 

Estar 

 

TEMPO PRESENTE PESSOAL 

 

Estar Eu Estarmos Nós 

Estares Tu Estardes Vós 

Estar Elle Estarem Elles 

 

GERUNDIO (OU PARTICIPIO PRESENTE) 

Estando 
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SUPINO (OU PARTICIPIO PASSADO INVARIAVEL) 

Estado
1
 

Das conjugações regulares 

42. Ha quatro Conjugações dos Verbos 

portuguezes, conhecidas pela terminação do 

infinito puro: A 1ª é dos verbos findos em AR. v. g. 

Amar; a 2ª é dos findos em ER, v. g.  Defender; a 3ª 

é dos findos em IR, v. g. Punir; a 4ª é dos findos 

em OR, v. g. Pôr. 

43. Quanto á conjugação, os verbos se 

dividem em Regulares, Irregulares, Defectivos, 

Impessoaes. 

Regular é o Verbo que, conservando as 

lettras radicaes, varia na desinencia conforme a 

regra de sua conjugação. Ex: Amar, Defender, 

Punir, Pôr. Lettras radicaes dos Verbos sãs as que 

no Infinito puro precedem as duas ultimas AR, ER, 

IR, OR. Desinencia são as lettras que depois das 

radicaes se seguem, em qualquer das linguagens, e 

terminam a palavra. 

Irregular, é o Verbo que, tendo todos os 

Modos, Tempos e pessoas, afasta-se da regra geral 

da sua conjugação. Ex: Dar, Trazer, Vir. 

Defectivo, é o Verbo a que faltam algumas 

vozes; v. g. o Verbo Feder, que não se conjuga em 

certas linguagens, principalmente findas em edo, 

edu. 

                                            
1
 Estes dous Verbos não teem Participio Passado concordável, más sómente 

Supino: pois SIDO e ESTADO não variam, e são sempre regimens directo de 

TER ou HAVER, como os de mais Supinos. 
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 Verbo Impessoal, é aquelle que só se conjuga 

na 3ª pessoa do singular, e sem agente expresso. 

Ex: Chover, Trovejar; Chove , Troveja, etc. 

Algumas lhe chamam Verbo Unipessoal. 

 

Modelo da conjugação dos verbos findos em AR 
Ex: Amar 

 

MODO INDICATIVO 

 

TEMPO PRESENTE 

 

SINGULAR PLURAL 

Eu Am-o Nós Am-amos 

Tu Am-as Vós Am-ais 

Elle Am-a Elles Am-am 

 

PRETERITO IMPERFEITO 

 

Eu Am-ava Nós Am-avamos 

Tu Am-avas Vós Am-aveis 

Elle Am-ava Elles Am-avão 

 

PRETERITO PERFEITO 

 

Eu Am-ei Nós Am-ámos
1
 

Tu Am-aste Vós Am-ástes 

Elle Am-ou Elles Am-árão 

 

PRETERITO MAIS QUE PERFEITO 

 

Eu Am-ara Nós Am-áramos 

Tu Am-aras Vós Am-áreis 

Elle Am-ara Elles Am-árão 

                                            
1
 Acentua-se o Preterito para differenciar do Presente. 
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FUTURO 

 

Eu Am-arei Nós Am-aremos 

Tu Am-arás Vós Am-areis 

Elle Am-ará Elles Am-arão 

 

MODO IMPERATIVO 

 

Am-a Tu Am-ae Vós 

 

MODO CONDICIONAL 
TEMPO PRESENTE 

 

Eu Am-aria Nós Am-ariamos 

Tu Am-arias Vós Am-arieis 

Elle Am-aria Elles Am-arião 

 

MODO SUBJUNTIVO 

 

TEMPO PRESENTE 

 

Eu Am-e Nós Am-emos
1
 

Tu Am-es Vós Am-eis 

Elle Am-e Elles Am-em 

 

PRETERITO IMPERFEITO 

 

Eu Am-asse Nós Am-ássemos 

Tu Am-asses Vós Am-ásseis 

Elle Am-asse Elles Am-assem 

 

FUTURO 

 

Eu Am-ar Nós Am-armos 

Tu Am-ares Vós Am-ardes 

Elle Am-ar Elles Am-arem 

                                            
1
 Ou Am-ai. 
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MODO INFINITO 
TEMPO PRESENTE PURO 

Am-ar 

TEMPO PRESENTE PESSOAL 

 

Am-ar Eu Am-armos Nós 

Am-ares Tu Am-ardes Vós 

Am-ar Elle Am-arem Elles 

 

GERUNDIO 

 

Am-ando 

 

SUPINO 

 

Am-ado 

 

PARTICIPIO PASSADO VARIAVEL 

 

Am-ado, Am-ada; Am-ados, Am-adas 

 

Modelo da conjugação dos verbos findos em ER 
 

Ex: Defender 

 

MODO INDICATIVO 

 

TEMPO PRESENTE 

SINGULAR PLURAL 

Eu Defend-o Nós Defend-emos 

Tu Defend-es Vós Defend-eis 

Elle Defend-e Elles Defen-dem 

 

PRETERITO IMPERFEITO 

 

Eu Defend-ia Nós Defend-iamos 

Tu Defend-ias Vós Defend-ieis 

Elle Defend-ia Elles Defend-ião 
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PRETERITO PERFEITO 

 

Eu Defend-i Nós Defend-emos 

Tu Defend-êste Vós Defend-êstes 

Elle Defend-eu Elles Defend-êrão 

 

PRETERITO MAIS QUE PERFEITO 

 

Eu Defend-êra Nós Defend-êramos 

Tu Defend-êras Vós Defend-êreis 

Elle Defend-êra Elles Defend-êrão 

 

FUTURO 

 

Eu Defend-erei Nós Defend-eremos 

Tu Defend-erás Vós Defend-ereis 

Elle Defend-erá Elles Defend-erão 

 

MODO IMPERATIVO 

 

Defend-e Tu Defend-ei Vós 

 

MODO CONDICIONAL 

 

TEMPO PRESENTE 

 

Eu Defend-eria Nós Defend-eriamos 

Tu Defend-erias Vós Defend-erieis 

Elle Defend-eria Elles Defend-erião 

 

MODO SUBJUNTIVO 

 

TEMPO PRESENTE 

 

Eu Defend-a Nós Defend-amos 

Tu Defend-as Vós Defend-ais 

Elle Defend-a Elles Defend-am 
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PRETERITO IMPERFEITO 

 

Eu Defend-êsse Nós Defend-êssemos 

Tu Defend-êsses Vós Defend-êsseis 

Elle Defend-êsse Elles Defend-êssem 

 

FUTURO 

 

Eu Defend-êr Nós Defend-êrmos 

Tu Defend-êres Vós Defend-êrdes 

Elle Defend-êr Elles Defend-êrem 

 

MODO INFINITO 
TEMPO PRESENTE PURO 

 

Defender 

 

TEMPO PRESENTE PESSOAL 

 

Defend-er Eu Defend-ermos Nós 

Defend-eres Tu Defend-erdes Vós 

Defend-er Elle Defend-erem Elles 

 

GERUNDIO 

 

Defend-endo 

 

SUPINO 

 

Defend-ido 

 

PARTICIPIO PASSADO VARIAVEL 

 

Defendido, Defendida; Defendidos, Defendidas 

 

Modelo da conjugação dos verbos findos em IR 
 

Ex: Punir 
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MODO INDICATIVO 
TEMPO PRESENTE 

 

SINGULAR PLURAL 

Eu Pun-o Nós Pun-imos 

Tu Pun-es Vós Pun-is 

Elle Pun-e Elles Pun-em 

 

PRETERITO IMPERFEITO 

 

Eu Pun-ia Nós Pun-iamos 

Tu Pun-ias Vós Pun-ieis 

Elle Pun-ia Elles Pun-ião 

 

PRETERITO PERFEITO 

 

Eu Pun-i Nós Pun-imos 

Tu Pun-iste Vós Pun-istes 

Elle Pun-iu Elles Pun-irão 

 

PRETERITO MAIS QUE PERFEITO 

 

Eu Pun-ira Nós Pun-iramos 

Tu Pun-iras Vós Pun-ireis 

Elle Pun-ira Elles Pun-irão 

 

FUTURO 

 

Eu Pun-irei Nós Pun-iremos 

Tu Pun-irás Vós Pun-ireis 

Elle Pun-irá Elles Pun-irão 

 

MODO IMPERATIVO 

 

Pun-e Tu Pun-ie Vós
1
 

                                            
1
 Assim escripto, melhor se distingue o imperativo do plural. Vulgarmente se 

escreve PUNI, má orthographia que confundi o imperativo com o preterito. 
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MODO CONDICIONAL 

 

TEMPO PRESENTE 

 

Eu Pun-iria Nós Pun-iriamos 

Tu Pun-irias Vós Pun-irieis 

Elle Pun-iria Elles Pun-irião 

 

MODO SUBJUNTIVO 

 

TEMPO PRESENTE 

 

Eu Pun-a Nós Pun-amos 

Tu Pun-as Vós Pun-ais 

Elle Pun-a Elles Pun-ao 

 

PRETERITO IMPERFEITO 

 

Eu Pun-isse Nós Pun-issemos 

Tu Pun-isses Vós Pun-isseis 

Elle Pun-isse Elles Pun-issem 

 

MODO INFINITO 

 

TEMPO PRESENTE PURO 

 

Pun-ir 

 

TEMPO PRESENTE PESSOAL 

 

Pun-ir Eu Pun-irmos Nós 

Pun-ires Tu Pun-irdes Vós 

Pun-ir Elle Pun-irem Elles
1
 

                                            
1
 O Futuro 1º do Subjunctivo da Primeira, Segunda e Terceira Conjugações 

regulares, é semelhante ao Infinito pessoal; e distingue-se por lhe preceder 

uma destas palavras – QUANDO, SE, (Conjugação), QUE; ou outra 

equivalente a uma Conjunção. 
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GERUNDIO 

Pun-indo 

 

SUPINO 

Pun-ido 

 

PARTICIPIO PASSADO VARIAVEL 

Punido, Punida; Punidos, Punidas 

 

Modelo da conjugação dos verbos findos em OR 

Ex: Por 

 

MODO INDICATIVO 
TEMPO PRESENTE 

 

SINGULAR PLURAL 

Eu P-onho Nós P-omos 

Tu P-ões Vós P-ondes 

Elle P-õe Elles P-õem 

 

PRETERITO IMPERFEITO 

 

Eu P-unha Nós P-únhamos 

Tu P-unhas Vós Defend-unheis 

Elle P-unha Elles P-unhão 

 

PRETERITO PERFEITO 

 

Eu P-uz Nós P-uzemos 

Tu P-uzéste Vós P-uzéstes 

Elle P-oz Elles P-uzérão 

 

PRETERITO MAIS QUE PERFEITO 

 

Eu P-uzéra Nós P-uzéramos 

Tu P-uzéras Vós P-uzéreis 

Elle P-uzéra Elles P-uzérão 
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FUTURO 

 

Eu P-orei Nós P-oremos 

Tu P-orás Vós P-oreis 

Elle P-orá Elles P-orão 

 

MODO IMPERATIVO 

 

P-õe Tu P-onde Vós 

 

MODO CONDICIONAL 

 

TEMPO PRESENTE 

 

Eu P-oria Nós P-oriamos 

Tu P-orias Vós P-orieis 

Elle P-oria Elles P-orião 

 

MODO SUBJUNTIVO 

 

TEMPO PRESENTE 

 

Eu P-onha Nós P-onhàmos 

Tu P-onhas Vós P-onhais 

Elle P-onha Elles P-onham 

 

PRETERITO IMPERFEITO 

 

Eu P-uzésse Nós P-uzéssemos 

Tu P-uzésses Vós P-uzésseis 

Elle P-uzésse Elles P-uzéssem 

 

FUTURO 

 

Eu P-uzér Nós P-uzérmos 

Tu P-uzéres Vós P-uzérdes 

Elle P-uzér Elles P-uzérem 
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MODO INFINITO 
TEMPO PRESENTE PURO 

 

P-or
1
 

 

TEMPO PRESENTE PESSOAL 

 

P-ôr Eu P-ôrmos Nós 

P-ôres Tu P-ôrdes Vós 

P-ôr Elle P-ôrem Elles 

 

GERUNDIO 

 

P-ondo 

 

SUPINO 

 

P-ôsto 

 

PARTICIPIO PASSADO VARIAVEL 

 

P-ôsto, P-osta; P-ostos, P-ostas 

 

Das linguagens compostas 
 

44. Os verbos têm sómente 14 linguagens 

simples; as demais são compostas por meio dos 

Auxiliares Ter ou Haver, com o Sapino ou com 

Infinito puro de qualquer Verbo. 

 

                                            
1
 O Verbo PÔR parece irregular, comparado com a Primeira, Segunda e 

Terceira conjugação; mas ele fórma a Quarta com os seus compostos, sendo 

radicaes na conjugação as lettras do – P – para traz, v. g. COMP-OR, DISP-

OR, ANTEP-OR, REP-OR, &. 

Antigamente era irregular da Segunda conjugação, quando fazia no 

infinito POER. 
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Exemplos de preteritos 

MODO INDICATIVO 
PRETERITO 2º COMPOSTO 

 

Eu tenho amado Nós temos amado 

Tu tens amado Vós tendes amado 

Elle tem amado Elles teem amado 

 

PRETERITO 3º COMPOSTO 

 

Eu havia amado Nós haviamos amado 

Tu havias amado Vós havieis amado 

Elle havia amado Elles haviam amado 

 

Exemplos de Futuros 

FUTURO 2º COMPOSTO 

 

Eu hei de amar Nós havemos de amar 

Tu has de amar Vós haveis de amar 

Elle ha de amar Elles hao de amar 

 

FUTURO 3º COMPOSTO 

 

Eu terei amado Nós teremos amado 

Tu terás amado Vós tereis amado 

Elle terá amado Elles terao amado 

 

(Veja a Nota 3ª no Apendice) 

 

Das conjugações irregulares 
 

 45. Nos verbos Irregulares os Tempos 

Subjunctivos, são formados de duas radicaes do 

Modo Indicativo, a saber: 

 Da 1ª pessoa do Presente do Indicativo, se 

fórma geralmente o Presente do Subjunctivo, como 
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nos Verbos fazer, dizer, Ver, Ouvir, Dormir, etc. 

Ex: Eu faço – faça, faças, façamos, façais, fação. 

 Do Preterito mais que perfeito se fórma o 

Pretérito e o Futuro do Subjunctivo em qualquer 

verbo irregular. Ex: Eu fizera – fizesse, fizer. Eu 

dicéra – dicésse, dicer. Eu viera – viesse, vier. 

 Advertencia – A vista desta regra, sendo fácil 

conhecer a conjugação do Modo Subjunctivo, delle 

deixaremos de tratar, dando unicamente o Tempo 

Presente nos Verbos em que houver excepção a 

respeito da 1ª pessoa do Presente do Indicativo. 

 

1ª Conjugação em AR 

 

46. São irregulares desta conjugação os 

verbos Estar e Dar. Por Estar se conjuga o seu 

composto Sobr’estar. 

 O verbo Dar é irregular nos seguintes tempos: 

 

MODO INDICATIVO 

 

 Tempo Presente – Eu dou, Tu dás, Elle dá; 

Nós damos, Vós dais, Elles dão. 

 Preterito perfeito – Eu dei, Tu deste, Elle 

deu; Nós demos, Vós destes, Elles deram. 

Preterito mais que perfeito – Eu dera, Tu 

deras, Elle dera; Nós déramos, Vós déreis, Elles 

dérão. 
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MODO IMPERATIVO 
Dá Tu Dai Vós 

 

MODO SUBJUNCTIVO 

 

 Tempo presente – Eu dê, Tu dês, Elle dê; Nós 

demos, Vóis deis, Elles dêem
1
. 

 

2ª Conjugação em ER 

 

 47. São irregulares desta conjugação os 

verbos Ter, Haver, Ser, Dizer, Poder, Fazer, Trazer, 

Saber, Querer, Valer, Crer, Prazer, e os seus 

compostos. Adiante se verão os tempos de sua 

irregularidade. 

 Ter, Haver, e Ser ficam conjugados como 

auxiliares. Por Ter se conjugam Conter, Deter, 

Reter, Abster, Ater-se, Entreter, Manter, Suster, 

Obter. 

 

Conjugação do verbo PODER 

MODO INDICATIVO 

 

Tempo Presente – Eu posso, Tu podes, Elle 

póde; Nós podemos, Vós podeis, Elles podem. 

 Preterito perfeito – Eu pude, Tu pudeste, Elle 

poude; Nós pudemos, Vós pudestes, Elles pudérão. 

                                            
1
 O Preterito e o Futuro seguem a radical do Preterito mais que perfeito, 

conforme a respectiva regra dos verbos irregulares. 
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 Preterito mais que perfeito – Eu pudéra, Tu 

pudéras, Elle pudera; Nós pudéramos, Vós 

pudéreis, Elles pudérão
1
. 

 

Conjugação do verbo TRAZER 

MODO INDICATIVO 
 Tempo presente – Eu trago, Tu trazes, Elle 

traz; Nós trazemos, Vós trazeis, Elles trazem. 

 Pretérito perfeito – Eu trouce, (ou truce), Tu 

troucéste, Elle trouce; Nós troucemos, Vós 

troucéstes, Elles troucérão. 

 Futuro – Eu trarei, Tu trarás, Elle trará, Nós 

traremos, Vós trareis, Elles trarão. 

 

MODO CONDICIONAL 
Tempo presente – Eu traria, Tu trarias, Elle traria; 

Nós trariamos, Vós traríeis, Elles trarião
2
. 

 

Conjugação do verbo SABER 

MODO INDICATIVO 

 

 Tempo presente – Eu sei, Tu sabes, Elle sabe; 

Nós sabemos, Vós sabeis, Elles sabem. 

 Preterito perfeito – Eu soube (ou sube), Tu 

soubeste, Elle Soube; Nós soubemos, Vós 

soubéstes, Eles soubéram. 

                                            
1
 Os tempos dos Subjunctivos são formados conforme a regra do nº 43. As 

outras linguagens do verbo PODER são regulares, conservando a radical do 

infinito, v. g. PODIA, PODEREI, PODERIA, etc. 
2
 O Condicional em todos os verbos segue a mesma radical do futuro do 

Indicativo; por isso torna-se dispensavel a sua conjugação. 
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 Preterito mais que perfeito – Eu soubera, Tu 

souberas, Elle soubera; Nós soubéramos, Vós 

soubéreis, Elles souberam. 

 

MODO SUBJUNCTIVO 
Tempo presente – Eu saiba, Tu saibas, Elle 

saiba; Nós saibamos, Vós saibais, Elles saibão. 

 

Conjugação do verbo VER 

MODO INDICATIVO 
Tempo presente – Eu quéro, Tu quéres, Elle 

quer; Nós queremos, Vós quereis, Elles querem. 

Preterito perfeito – Eu quiz, Tu quizeste, Elle 

quis; Nós quizemos, Vós quizestes, Elles quizerão. 

Preterito mais que perfeito – Eu quizéra, Tu 

quizéras, Elle quizéra; Nós quizéramos, Vós 

quizéreis, Elles quizérão. 

 

SUPINO E PARTICÍPIO PASSADO 

Visto 

Conjugação do verbo QUERER 

MODO INDICATIVO 

 

 Tempo presente – Eu quéro, Tu quéres, Elle 

quér; Nós queremos, Vós quereis, Elles quérem. 

 Preterito perfeito – Eu quis, Tu quizeste, Elle 

quis; Nós quizemos, Vós quizestes, Elles quizerão. 

 Preterito mais que perfeito – Eu quizéra, Tu 

quizéras, Elle quizéra; Nós quizeramos, Vós 

quizéreis, Elles quizérão. 
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MODO SUBJUNCTIVO 
Tempo presente – Eu queira, Tu queiras, Elle 

queira; Nós queiramos, Vós queirais, Elles queirão. 

 

3ª Conjugação em IR 

48. São irregulares desta conjugação os 

verbos Ir, Vir, Pedir, Subir, Sahir, Rir, Ouvir, 

Servir, Dormir, e outros com mais ou menos 

irregularidades, como o uso fará conhecer. 

 

Conjugação do verbo IR 

MODO INDICATIVO 
Tempo presente – Eu vou, Tu vais, (ou vás), 

Elle vai; Nós imos (ou vamos), Vós ides, Elles vão. 

O Preterito perfeito, o Mais que perfeito e 

seus correspondentes no Subjunctivo conjugam-se 

pelo verbo SER. 

 

MODO IMPERATIVO 
Vai Tu Ide Vós 

 

MODO SUBJUNCTIVO 
Tempo presente – Eu vá, Tu vás, Elle vá; Nós 

vamos, Vós Vades, Elles vão. 

 

Conjugação do verbo VIR 

 

MODO INDICATIVO 
Tempo presente – Eu venho, Tu vens, Elle 

vem; Nós vimos, Vós vindes, Elles vem. 
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 Preterito imperfeito – Eu vinha, Tu vinhas, 

Elle vinha; Nós vínhamos, Vós vínheis, Elles 

vinham. 

Preterito perfeito – Eu vim, Tu vieste, Elle 

veio; Nós viemos, Vós viestes, Elles viérão. 

Preterito mais que perfeito – Eu viera, Tu 

vieras, Elle viera; Nós viéramos, Vós viéreis, Elles 

viérão. 

 

MODO IMPERATIVO 
Vem Tu Vinde Vós 

 

GERUNDIO E SUPINO 

Vindo 

 

PARTICIPIO PASSADO VARIAVEL 

Vindo, Vinda Vindos, Vindas 

 

Conjugação do verbo SAHIR 

 

MODO INDICATIVO 

 

Tempo presente – Eu saio, Tu saes, Elle Sae; 

Nós sahimos, Vós sahis, Elles saem. 

Preterito imperfeito – Eu sahia, Tu sahias, 

Elle sahia; Nós sahiamos, Vós sahieis, Elles 

sahião
1
. 

                                            
1
 Damos este tempo, com quanto seja regular, e o Presente do Subjunctivo, 

embora deva estar conhecido, conforme a regra do n. 43, para que os meninos 

sintam bem a differença que ha entre um e outro, mesmo na orthographia. O 

– H – se conserva em todos os Preteritos e Futuros, no condicional e infinito. 
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MODO SUBJUNCTIVO 

 

Tempo presente – Eu saia, Tu sais, Elle saia; 

Nós saiamos, Vós saiaes, Elles saião. 

 

MODO IMPERATIVO 
Sae Tu Sahi Vós 

(Veja a nota 1º no Apendice) 

 

Das palavras invariaveis 
 

 49. As palavras invariaveis dividem-se em 

quatro especies: Preposição, Adverbio, Conjunção 

e Intergeição. 

Preposição 
 

 50. Preposição é a palavra invariavel que se 

antepõe ao Nome para o ligar ao seu antecedente na 

Oração, e mostra a relação que ha entre os dous 

termos (antecedente e consequente)
1
.Ex: Estive em 

casa de Pedro. Nesta Oração, EM liga o nome casa 

ao verbo estive indicando logar, onde; e DE liga o 

nome Pedro ao nome casa indicando possessão. 

 51. As preposições portuguezas são: A, Ante, 

Até, Após, Com, Contra, De, Desde, Em, Entre, 

Para, Perante, Por, Sem, Sob, Sobre
2
. 

                                            
1
 CONSEQUENTE é o nome regido da preposição; ANTECEDENTE é a 

palavra que lhe precede, a qual ou é verbo, Adjectivo, Substantivo, ou 

Adverbio. O consequente deve ser substantivo ou palavra equivalente. 
2
 A preposição PER acha-se em desuso, e por isso della não tratamos. As 

preposições SOBRE e SOB tem sentidos oppostos; a 1ª indica superioridade, 
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 Usam-se como preposiçoes: Segundo, 

Conforme, Durante, Mediante; e chamam-se 

preposiçoes compostas as seguintes: Diante de, 

Junto a, Debaixo de, e outras locuçoes 

semelhantes, ás vezes formadas de duas 

preposições simples, v. g. Para, com. 

 52. As Preposiçoes EM, POR, COM, DE, A, 

soffrem as seguintes alterações: 

 EM se reduz a N antes dos artigos, e de 

alguns Articulares e Pronomes. Ex: Na terra, No 

mar, em vez de dizer-se: Em a terra, Em o mar. 

 POR troca OR em EL antes dos artigos O, A. 

Ex: Pela Patria, Pelo Imperador, em logar de: Por 

a Patria, Por o Imperador. 

 COM perde o M antes de algumas vogaes, 

principalmente na pcsa a. Ex: Estava-se co’ as 

ondas ondeando, em vez de com as ondas 

ondeando. 

 DE perde o E antes de algumas vogaes, 

maxime Artigos e Pronomes. EX: Do presidente da 

provincia, em vez de: De o presidente da 

provincia. 

 

 

 

 

                                                                                              
a 2ª inferioridade, nos seguinte exemplos: O SUPERIOR DELIBERA 

SOBRE INFORMAÇÃO OU SOBRE PROPOSTA; O SUBALTERNO 

MANDA SOB A DIRECÇÃO DO CHEFE. 
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  A supprime-se antes do artigo A, tomando 

este um accento agudo. Ex: Obedecer a lei, 

Obedecer ás leis, em lugar de: Obedecer a a lei, 

Obedecer as as leis
1
. 

 

Do adverbio 
 

 

 53. Adverbio é uma palavra invariável, 

modificativa do Verbo ou do Adjectivo, e mesmo 

de outro Adverbio. Ex: Maria fallou discretamente; 

Pedro e Joao portaram-se muito bem. 

 Ha varias especies de advérbios. A saber: 

 De Logar: Onde, Aqui, Alli, Ahi, Cá, Lu, 

Acolá, Longe, Perto. 

 De Tempo: Hoje, Hontem, Sempre, Quando, 

Agora, Nunca, Logo, Já, Outr’ora, Então, Ainda, 

Cedo, Tarde. 

 De Affirmação: Sim, Certamente, De certo, 

Sem duvida. 

 De Negação: Não, Jámais, Nunca. 

 De Incerteza: Talvez,Quiçá, Porventura. 

 De Quantidade: Muito ou Mui, Mais, Menos, 

Pouco, Assaz, Bem, Tanto, ou Tao, Quanto ou 

Quao, Sobremaneira, Só ou Sómente, Apenas, 

Quasi. 

                                            
1
 Esta Contracção de dous A A em um tem logar quando ao Nome regido 

deveria preceder A, O, se fosse masculino; e só então é que se põe accento 

agudo, do contrario é erro, v. g. FUI AO CAMPO, FUI Á CIDADE. 
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 De Modo e Qualidade: Como, Assim, Bem, 

Mal, Optimo, Peior, Melhor ou Melhormente, etc. 

 De Ordem e Preferencia: Primeiro ou 

Primeiramente, Segundo, etc. Mórmente, 

Sobretudo, Maxime, Antes. 

 54. A maior parte dos Adverbios, findos em 

MENTE pertencem á classe dos de Modo e 

Qualidade. Elles são formados dos Adjectivos na 

fórma feminina, accrescentando – mente. Ex: 

Cuidadosamente; isto é, de uma maneira 

cuidadosa, ou com cuidado. 

 Quando se ajuntam dois ou três Adverbios 

findos em mente, supprime-se esta desinência no 1º 

quando são dous, e no 1º e 2º quando são três. Ex: 

Tácita ou expressamente; Nobre, Franca e 

lealmente. 
 

 

Da conjunção 
 

 

 55. Conjunção é uma palavra invariável que 

ata as Oraçoes, ou as partes da Oração uma com 

outra na mesma relação. Ex: Quero estudar, mas 

faltao-me livros: Pedro e Antonio passeiao. No 1º 

exemplo a conjunção MAS ata duas Oraçoes; no 2º 

a conjunção E ata dois Numes na mesma relação, 

como sujeitos do Verbo passeiao. 
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 As conjunçoes se dividem principalmente em 

sete espécies. Por exemplo: 

 Copulativas (que ligam ajuntando ou 

accrescentando); E, Tambem, Outro sim, Item 

(latina), Nem (negativa). 

 Disjunctivas (que ligam separando os 

sentidos); Ou, Já, Quer, Ora. Usam-se repetidas. 

 Condicionaes (que mostram exigência, ou 

limitam o sentido principal): Se (ou Si), Senao, 

Comtanto que, Salvo se, Sem que, Visto como. 

 Comparativas (que comparam, ou igualam): 

Como, Assim como, Bem como. 

 Adversativas (que modificam mostrando 

opposição dos sentidos): Mas, Porém, Posto que, 

Ainda que, Todavia, Embora, Com tudo, Com 

quanto. 

 Conclusivas (que tiram a consequencia, a 

conclusão): Logo, Portanto, Pelo que, Pois, Por 

conseguinte
1
. 

 56. A palavra Que, além de compor muitas 

Conjunçoes, é por si só Conjunção Causal, 

Comparativa, Subjunctiva, etc
2
. 

  

                                            
1
 Além destas conjunções há outras palavras e locuções conjunctivas: bem 

como das mesmas acima algumas também são Adverbios, como ORA, 

EMBORA: v. g. ORA ME CHAMO OCCUPADO; PODES-TE IR 

EMBORA. 
2
 Tambem é Adversativa como neste exemplo; DI-ME UM LIVRO, 

QUALQUER QUE SEJA. O estrangeiro QUALQUER QUE SEJA A SUA 

RELIGIÃO. Isto é – AINDA QUE SEJA QUALQUER LIVRO. AINDA 

QUE SEJA QUALQUER RELIGIÃO. 
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 Quando é Causal vale tanto como porque: v. 

g. Estudemos que é vergonhoso ser ignorante. 

 Exemplo de que Comparativo: Pedro é 

melhor do que Joao ou melhor de que Joao. 

 Exemplo de que Subjunctivo: Sei que ha um 

Deus Omnipotente. Equivale a dizer: Sei isto que é, 

- ha um Deus Omnipotente
1
. 

 

 

Da interjeição 
 

57. Interjeição é a palavra que exprime um 

sentimento súbito d’alma, e vale por uma oração. 

Ex: Ai (que quer dizer: Eu sinto dor). 

Ha varias especies de Interjeiçoes. A saber: 

De Admiração: Ah! Oh! Vi! 

De Dôr: Ai! Ui! 

De Vocativo: O’! Oh! 

De Desejo: Oxalá! Oh! 

De Riso: Ha! Ha! 

De Excitar ou Exhortar: Eia! Sus! Ora sus! 

De Compaixão: Ai de mim! Guai de ti! 

De Aversão: Apre! A’ Page! Irra!
2
 

 

                                            
1
 Chama-se SUBJUNCTIVA esta conjunção, por tornar o Modo Indicativo 

subordinado e dependente de outro como no Modo Subjunctivo. 
2
 As interjeições AH! OH! Servem para vários affectos, segundo o concurso 

das outras palavras. 

 A pratica fará conhecer outras Interjeições, assim como varias Locuções 

Adverbiaes, Disjunctivas e Prepositivas. Uma mesma palavra póde ter 

diversos empregos na oração; attenda-se bem para as definições de cada um 

das especies de palavras. 
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SEGUNDA PARTE 

OU 

SYNTAXE 
 

Da Syntaxe em geral 
 

58. A Syntaxe ou é Regular ou Figurada, e 

comprehende em cada uma destas especies 

Concordancia e Regencia. 

 59. A Syntaxe regular ensina a coordenar as 

palavras e formar as Orações segundo as regras 

geraes naturaes da composição; ao contrario a 

Syntaxe figurada ensina a fallar de uma maneira 

que parece errada, mas conforme ao uso da Lingua 

autorisado pelos doutos; e nella se guardam as 

figuras de que adiante trataremos. Pela Syntaxe 

regular se dirá: v. g. Pedro é homem bom, e Maria 

é mulher boa; Deus creou os Céos e Deus creou a 

Terra; mas pela figurada póde se dizer: Pedro e 

Maria são bons; Deus creou os Céos e a Terra. 

 

DA ORAÇÃO E SEUS MEMBROS 

 

 60. Os membros de que a Oração póde 

constar são: Sujeito, Verbo Attributo, e 

Complemento
1
. 

                                            
1
 O complemento póde ser concordado ou regido: este ultimo chama-se 

REGIME. REGIME é termo adoptado nas línguas que não tem CASOS, para 

dar uma denominação geral aos Nomes regidos do Verbo ou de Preposição. 
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 SUJEITO, ou Agente da Oração é o nome 

que exercita o significado do Verbo. Ex: A lei 

ordena. O cidadão obedece. A ordem cumpriu-se 

ou foi cumprida. 

 

Conhece-se o Sujeito da Oração pela resposta 

á pergunta Quem? ou Qual cousa? feita ao Verbo. 

Por ex: Ordena (quem?) a lei: Obedece (quem?) o 

cidadão: Cumprio-se (qual cousa?) a ordem
1
. 

 

 ATTRIBUTO é aquillo que se afirma ou 

nega de alguma pessoa ou cousa por meio do 

Verbo; como seja uma qualidade ou estado de 

existência
2
. Ex: Pedro é sabio; O ouro é metal; Os 

meninos estão lendo. Sabio, metal e lendo são 

Attributos dos Sujeitos Pedro, ouro e meninos
3
.

  

Conhece-se o Attributo ordinariamente pela 

resposta á pergunta O que? feita ao verbo neutro e 

as vezes pela resposta á pergunta Como? v. g. 

Pedro é (o que?) homem; Achei-o (como?) doente
4
. 

                                            
1
 Nos três exemplos dados LEI, CIDADÃO, ORDEM são sujeitos: o 1º do 

Verbo activo ORDENA, o 2º do Verbo neutro OBEDECE, e o 3º do Verbo 

passivo CUMPRIU-SE. 
2
 Philosophicamente o sujeito é a primeira Idea n’uma proposição; o 

Attributo é a Idea secundaria ou accessoria. 
3
 O Attributo se affirma do Sujeito por meio do Verbo Neutro SER, ESTAR 

etc., e ás vezes se affirma do Paciente por meio do Verbo activo, como no 

seguinte exemplo: O governo me fez professor. No primeiro caso a 

proposição é regular, no segundo regular. 
4
 O Attributo sendo qualquer estado ou maneira de existir do individuo, 

emprega-se tambem no mesmo sentido do adverbio Modo. Ex: OS BONS 

DIAS PASSAM DESAPERCEBIDOS ou desapercebidamente. 
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 61. O complemento regido, ou Regime, póde 

ser directo ou indirecto. 

 

 Regime directo (ou Paciente) é o nome que 

completa o sentido do verbo activo, e mostra o 

objecto da acção. Por isso tambem se chama 

Complemento objectivo. Ex: A lei pune o delicto; 

Eu amo a Patria. 

 

 Conhece-se o Regime directo (ou 

Complemento objectivo) pela resposta á pergunta 

O que? feita ao verbo activo: Eu amo (o que?) a 

patria. Nesta oração delicto e patria são Regimes 

directos dos Verbos puno e amo
1
. 

 

 Regime indirecto ou de preposição, é todo o 

nome que não for Sujeitos, Attributo, nem Paciente, 

e estiver precedido de alguma preposição (clara ou 

occulta). Ex: O homem é superior aos brutos, pela 

razão e dom da palavra. Nesta oração os nomes 

brutos, razão, dom e palavras são Regimes 

indirectos, o 1º da preposição a, o 2º e 3º da 

preposição por, e o 4º da preposição de. 

 

 O Regime indirecto se divide em 

Complemento Terminativo, Restrictivo e 

Circumstancial. 

                                            
1
 E assim usado o termo logico COMPLEMENTO OBJECTIVO. 
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O VERBO é o nexo e base da Oração de 

sorte que esta não póde existir sem verbo, claro ou 

occulto. 

62. Em geral a Oração deve ter sujeito, 

Verbo e Attributo, quando é do Verbo Ser ou Estar; 

v. g. Deus é justo. Deve ter Sujeito, Verbo e Regime 

directo quando é de Verbo activo; v. g. A lei pune o 

delicto. 

Sendo porém de outro qualquer Verbo neutro 

póde constar de Sujeito e Verbo, com Regime 

indirecto ou sem regime algum. Ex: Joao vive do 

trabalho; Antonio folga
1
. 

63. O Substantivo, além de servir como 

sujeito, Attributo, Complemento; póde figurar no 

discurso como Vocativo e Nome Apposto. 

Vocativo é o nome expresso para mostrar a 

pessoa ou cousa personificada com quem se falla; e 

é precedido da interjeição O, às vezes 

subentendida. Ex: Amigo, eu te saúdo; Oh Patria, 

exulta! Vale por uma oração. 

Chama-se Nome Apposto o Substantivo que 

se ajunta a outro na mesma relação como seu 

modificativo. Ex: O poeta Camões, O rio 

Amazonas. 

 

(veja a Nota 5º no Appendice.) 

 

                                            
1
 As vezes a oração consta sómente de Verbo, quando este é impessoal; v. g. 

CHOVE, TROVEJA; o Sujeito fica subentendido no verbo. 



56 

 

DAS VARIAS FORMAS DA ORAÇÃO 

SEGUNDO O VERBO 

 

 64. Oração de voz activa é a que tem Sujeito 

e Paciente. O sujeito é o verdadeiro agente da 

acção. Ex: Pedro Alvares Cabral descobrio o 

Brazil. 

 O Paciente póde ser diverso do Sujeito, ou 

póde ser o mesmo agente da acção quando o Verbo 

é da voz reflexiva. Ex: Os Paes se alegram com a 

instrucção dos filhos: Tu te arrependerás se não 

estudares. O paciente póde outrosim ser recíproco 

quando os agentes empregam a acção uns nos 

outros. Ex: Os soldados feriram-se mutuamente. 

Nesta oração o Verbo está sempre no plural e se lhe 

ajunta o adverbio mutuamente, ou outro 

semelhante, para evitar a ambigüidade que póde 

haver com a voz reflexiva. 

 65. Oração de voz passiva é aquella em que o 

paciente da acção serve de sujeito, e o agente se 

declara por um Regime indirecto, ou se deixa 

occulto. Ex: O Brazil foi descoberto por Pedro 

Alvares Cabral. Nesta oração o Regime é 

complemento terminativo
1
. 

 Toda a Oração de voz activa se póde reduzir á 

passiva, usando-se do verbo Ser ou Estar, e dos 

Particípios passados variáveis dos Verbo activo; 

formando-se dest’ arte um Verbo Passivo 

composto. 

                                            
1
 Mostra o agente da acção como termo d’onde ella partio. 
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 Tambem se faz Oração de voz passiva 

usando-se do Verbo activo na 3ª pessoa com o 

pronome Se, servindo de Sujeito o paciente da 

acção. Ex: O Brazil descobrio-se em 1.500; 

Fizeram-se duas casas; Mandar-se-hao dous 

correios. Esta segunda fórma da voz passiva só tem 

logar quando o Sujeito não póde fazer em si a 

acção que o verbo exprime. Se os Sujeitos 

pudessem fazer a acção em si, haveria ambigüidade 

com a voz reflexiva. 

 66. Oração impessoal é a de Verbo impessoal 

como: Hontem choveu aqui; ou de Verbo activo ou 

neutro usado impessoalmente como: Estudou-se 

muito; Tem-se trabalhado pouco. O Sujeito nesta 

Oração acha-se incluido no Verbo. 

 

(Veja a nota 6ª no Appendice) 

 

DAS ORAÇÕES NO PERIODO 

 

 67. As Orações que são partes distinctas do 

Periodo chamam-se totaes, ou membros do 

periodo; as que formam a total chamam-se 

parciaes, v. g. É innegavel que existe um Ente 

Supremo que rege o Universo. Este periodo consta 

sómente de uma oração total, formada de tres em 

que se subdivide, sendo estas dos verbos é, existe e 

rege. 
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 As orações totaes podem ser simples, 

compostas ou complexas; e principaes ou 

subordinadas
1
. 

 68. Oração principal é a que não depende de 

outra para existir no período, e enuncia a cousa 

principal que pretendemos dizer. 

 Oração subordinada é a que depende da 

principal para existir no período, e a modifica 

explicando ou restringindo o sentido della. Por 

exemplo, neste periodo: Eu teria instrucção, se 

houvesse estudado – a 1ª Oração é principal, a 

segunda subordinada. Neste outro: quando 

estudares, deixa os brinquedos – a primeira é 

subordinada, e a segunda principal. 

 Quando o Período tem muitas Orações 

principaes, a 1ª é principal absoluta, e as outras 

principaes relativas
2
. 

(Veja a Nota 7º no Appendice) 

 

Da ordem grammatical 
 

 69. A ordem grammatical, ou construcção das 

palavras na oração, póde ser directa ou inversa. 

 A ordem directa consiste em pôr-se 

primeiramente o Sujeito da Oração, depois o Verbo, 

                                            
1
 No exemplo acima é INCOMPLETA a oração do verbo é – INTEGRANTE 

ou COMPLETIVA a do verbo EXISTE; e INCIDENTE a do verbo REGE. A 

oração SIMPLES que não faz parte de outra entra na ordem das totaes do 

periodo. 
2
 As PRINCIPAES RELATIVAS geralmente são precedidas das conjunções 

copulativa, disjunctiva, adversativa ou conclusiva. 
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logo o Complemento Objectivo ou o Attributo, 

depois o Complemento Terminativo, e por ultimo 

os Cirscumstanciaes; juntando-se a cada um destes 

Membros os seus modificativos
1
. 

 Semelhantemente em um período a Oração 

principal deve preceder á Subordinada, de sorte que 

em todo o arranjo de palavras as primeiras idéas 

precedem ás segundas para a boa percepção de 

sentido. Por exemplo, está na ordem directa a 

seguinte Oração: Os filhos de pae brazileiro 

nascidos em paiz estrangeiro, que vierem 

estabelecer domicilio no Imperio, são cidadãos 

brazileiros. 

 O contrario á Ordem directa chama-se 

Inversao ou Hyperbato. 

 70. O rigor grammatical exige que estejam 

expressas todas as palavras necessarias na oração, e 

não as haja de mais. O contrario a isto chama-se 

Ellipse (se as palavras estão occultas), e Pleonasmo 

(se ellas sobejam.) 

 

(Veja a Nota 8ª no Appendice.) 

 

Da syntaxe de concordancia 
 

 71. Concordancia é a conformidade das 

palavras nos seus accidentes, como genero, 

numero, etc. , o que mostram geralmente pela 

                                            
1
 Estes modificativos podem ser palavras ou orações incidentes. 
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desinência. As partes da Oração que concordam são 

o Adjectivo, o Verbo e o Attributo. 

 

REGRAS DA CONCORDANCIA 

 

 72. Preceito geral. Todo o Adjectivo 

concorda em gênero e numero com o Substantivo a 

que se refere, e o Verbo concorda em numero e 

pessoa com o Sujeito; o que se observa ainda 

estando occulto o Substantivo ou Sujeito, attentas 

as seguintes regras: 

Regra I (e natural). Põe-se o Adjectivo na 

terminação correspondente ao gênero e numero do 

Substantivo; mas sendo commum de dous varia 

sómente em numero. Exemplos: Homem bom, 

Mulher boa. Homens bons, Mulheres boas. O povo, 

Os povos; Homem prudente, Homens prudentes. 

O Verbo se põe no numero e pessoa do 

Sujeito. Ex: Eu amo, Tu amas; Nós somos, Vós 

sois; Elle ou Ella passeia, Elles ou Ellas passeiam. 

Regra II. Quando o Verbo têm dous ou mais 

Sujeitos diversos em numero ou em pessoa, poe-se 

no plural concordando com a primeira pessoa de 

preferência á segunda, e com a segunda de 

preferência á terceira. Ex: Eu, tu e Pedro 

estudamos; Tu e elle escreveis bem; As paixões e o 

vicio arruinão a saúde. 

O Adjectivo segue geralmente o plural de 

preferência ao singular e o genero masculino de 

preferência ao feminino, quando os substantivos 
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são diversos em numero e genero, ou sómente em 

gênero. Ex: O homem e a mulher são estimados 

quando são virtuosos; As calças e gibao de ouro 

bordados. 

 

Ainda mesmo com varios nomes do singular 

e do mesmo genero, o Adjectivo toma o plural; v. 

g. O leao e o tigre são ferozes
1
. 

 

Regra III. Póde-se porém fazer a 

concordância do Verbo ou do Adjectivo com o 

nome que lhe estiver mais próximo, uma vez que 

não cause ambigüidade no sentido. Ex: O antigo 

sabor e suavidade. 

 

Emprega-se geralmente esta concordância 

nos Nomes de cousas inanimadas
2
. 

 

Regra IV. Quando o Substantivo feminino 

designa homem, o adjectivo concorda na 

terminação masculina; v. g. Dois bons flautas, Um 

trompa (fallando de homens que tocam estes 

instrumentos), Vossa Senhoria é honrado (fallando-

                                            
1
 Todas estas concordâncias se fazem pela figura SYLLEPSE, de que adiante 

trataremos: em virtude da qual deixa-se occulto o nome com que o Verbo ou 

o Adjectivo debe regularmente concordar. 
2
 Esta outra sorte de concordância se faz pela figura ZEUGMA, segundo a 

qual uma palavra expressa em uma parte da oração ou período, se subentende 

em outra onde ella deveria estar clara. Quando os Infinitos ou as Orações 

substantivadas são Sujeitos, emprega-se esta figura: AMAR E SERVIR A 

PATRIA É O DEVER DO CIDADÃO. Tanto ZEUGMA como SYLLEPSE 

são espécies de Ellipse. 
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se a um homem). Bem assim em nomes próprios, 

ainda mesmo de cousas sem sexo (como rios, 

montes), o Adjectivo concorda com o appellativo 

que se subentende; v. g. A vingativa Juno (deusa), 

O Etna (monte), O Amazonas (rio). 

 

O artigo O concorda invariável no singular 

quando se refere a Attributos, ou ao acto que o 

verbo exprime, e quando substantiva os Adjectivos 

qualificativos, valendo este por Nomes abstractos. 

Ex: Se vós sois estudantes, nós também o somos 

(isto é, somos o ser estudantes); Tu és mãe, e ella 

também o é (isto é, o ser mai) Morrem muitos que 

o não merecem (isto é, não merecem o morrer). O 

bello, O util, O agradavel. 

 

Regra V. Póde o Verbo ir ao plural com um 

só Sujeito do singular, quando este é Nome 

Collectivo (geral ou parcial), principalmente sendo 

qualificado por um Regime de nome plural. Ex: 

Uma infinidade de nymphas estavam sentadas 

junto della; A maior parte dos homens amam a 

virtude. Pelo contrario poe-se o Verbo no singular 

com sujeitos no plural, quando estes são seguidos 

do pronome Tudo, Nada, ou Ninguem; v. g. Bens, 

dignidades, honras, tudo, desaparece com a morte. 
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O verbo no presente do Infinito, ainda que se 

refira a pessoa ou cousa determinada, fica 

geralmente na fórma impessoal, quando elle tem o 

mesmo Sujeito do Verbo regente: salvo se a falta 

de concordância puder causar ambigüidade na 

Oração. Ex: Nós queremos ser instruidos; Tu 

folgarás de ver; Elles estão para chegar. Quando 

porém o Infinito se usa na fórma pessoal, tem 

Sujeito diverso do que Rege a Oração
1
. 

73. O Attributo quando é Adjectivo tem a 

concordância deste; quando appellativo concorda 

geralmente em numero com o Sujeito. Ex: As 

mulheres não são homens. Maria está feita freira. 

Os bons reis são pais de seus súditos. 

As vezes o Attributo deixa de concordar: v. g. 

As nossas vontades não são a lei; A cruz é as 

armas do christão. Na 1ª oração o Attributo e do 

singular e o Sujeito do plural: na segunda é o 

contrario. Em geral quando o Attributo não 

concorda, ou é nome collectivo ou lhe precede 

artigo. v. g. Naçao ou povo são todos os cidadãos 

ligados pelas mesmas leis. 
 

                                            
1
 A concordância ou falta de concordância do Infinito é regulada pela 

euphonia, ou pela clareza do sentido. Por exemplo seria dissonante dizer-se: 

QUEREMOS SERMOS, QUERES PASSEARES; e faria ambigüidade isto 

outra; OS GREGOS EXIGIRAM DE SEU MONARCHA UMA 

CONSTITUIÇÃO PARA GOZAR DE LIBERDADE; devendo ser – PARA 

GOZAREM. Nas duas seguintes orações o infinito DERIVAR pessoal em 

uma e impessoal na outra, faz terem ellas diversos sentidos – DE QUE 

SABEMOS DERIVAREM OUTRAS; DE QUE SABEMOS DERIVAR 

OUTRAS. O Sujeito da 1ª é OUTRAS e da 2ª é NÓS. Quando, porem, o 

infinito não é Regime, segue geralmente a devida concordância. 
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Da syntaxe de regência 
 

 74. Regencia é a dependência das partes da 

Oração, tendo por fim mostrar a correlação que há 

entre ellas. Esta correlação é determinada pela 

collocação natural das palavras, ou pelos casos dos 

pronomes; a das Orações no período se determina 

pelas conjunções ou palavras conjunctivas. 

 

DO SUJEITO E ATTRIBUTO 

 

 75. O Sujeito póde ser um substantivo, um 

Pronome, um Adjectivo susbstantivado por ellypse, 

um verbo Infinito e mesmo uma Oração ou 

qualquer palavra ou lettra tomada (virtualmente) 

Complemento objectivo. 

 O Sujeito é sempre o primeiro representante 

da Oração; d’elle se affirma ou nega alguma cousa. 

Quando é Pronome pessoal se declara pelos casos 

primitivos: Eu, Tu, Elle, Ella; Nós, Vós, Elles, 

Ellas
1
. 

 76. O attributo póde ser um Substantivo, um 

Adjectivo, Um Pronome, ou Gerandio e só póde ser 

um Infinito quando o Sujeito é outro infinito. Ex: 

Pedro é rei; Maria é bella; Eu estou escrevendo; 

Morrer é perder a vida. Quando é Pronome 

                                            
1
 As vezes os pronomes relativos O, A, servem de sujeito junto aos Infinitos 

depois dos verbos DEIXAR E FAZER; v. g. FIL-OS CORRER; DEIXEI-OS 

FUGIR. 
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Pessoal, toma o mesmo caso do Sujeito, v. g. Se tu 

fôras eu. 

 

DOS COMPLEMENTOS DA ORAÇÃO
1
 

 

 77. O Complemento Objectivo é regido 

directamente pelo Verbo Activo; e apenas admitte a 

preposição A, ou para tirar a ambiguidade que 

possa haver com o Sujeito da Oração, como de 

ordinário na ordem inversa; ou por euphonia, como 

nos Pronomes pessoaes; ou por mero estylo da 

Lingua Portugueza, como nos Nomes próprios de 

pessoas. 

 Quando o Complemento Objectivo é 

Pronome Pessoal se declara pelos casos ou 

variações Me, Nós, Te, Vós, Se, e pelos artigos O, 

A, Os, As, sem preposição: ou pelos casos Mim, 

Nós, Ti, Vós, Si, Elle, Ella, Elles, Ellas, com a 

preposição A. Ex: Feriste-me ou Feriste a mim; 

Defendi-o ou Defendi a elle. 

 Os Complementos directos O, A, depois do 

Infinito puro fazem mudar o R em L, bem como 

depois do Verbo findo na desinência AO ou EM, 

tomam um N, tudo por euphenia. Ex: Para 

defendél-o, Para defendél-os; Amão-no, Defendem-

na. 

 

(Veja a Nota 9 no Appendice) 

                                            
1
 Os Complementos regidos, como privados de concordância, pertencem 

especialmente á Regencia. 



66 

 

 

 78. O Complemento Terminativo exprime o 

termo da acção, ou da relação do Verbo, Adjectivo 

ou Adverbio, quando estes tem uma significação 

relativa. Ex: do Terminativo da acção: Dei um livro 

a Pedro; Fui a Pernambuco. Ex: do Terminativo 

da relação: Pertence a mim; Util a nós; Cheio de 

prazer; Perto da cidade
1
. 

 

 Quando o Terminativo é Pronome Pessoal se 

declara pelos casos Me, Nós, Te, Vós, Se, Lhe, 

Lhes, ou pelos outros com a preposição A, ou De, e 

ás vezes Para, Por, Com, Contra, Em, Sobre e 

Entre. 

  

 O Terminativo dos Casos dos Pronomes ou 

da Preposição A, se conhece pela pergunta A quem? 

feita ao Adjectivo ou ao Verbo Neutro, e ao Verbo 

Activo depois de achado o paciente. Ex: Util (a 

quem?) ao rei; Pertence (a quem?) a Joao; Dei (o 

que?) um livro (a quem?) a Pedro. Nos verbos de 

movimento se conhece o Terminativo pela pergunta 

A onde? Para onde? e D’onde? 

 

(Veja a Nota 10 no Appendice) 

 

 

                                            
1
 O terminativo do Adverbio fórma com este um Complemento 

Circumstancial da Oração, v. g. Sahi de casa depois do almoço. 
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 79. O Complemento Restrictivo se mostra 

pela preposição DE, e tem sempre por seu 

antecedente um Appellativo, do qual restringe a 

significação geral. Ex: Homem de bem; Chapéo de 

Pedro; Annel de ouro; Penna de escrever. 

 O Restrictivo, ou é de qualificação ou de 

possessão: v. g. Casa de telha, Casa de Joao; Dona 

de casa, Dona da casa. Por isso equivale a um 

Adjectivo qualificativo ou possessivo. Ex: Mulher 

de honra ou honrada; Dinheiro da nação ou 

nacional. 

 80. O Complemento Circumstancial mostra 

qualquer circumstancia que acompanha a Oração, 

como de Logar, Tempo, Modo, Meio empregado, 

Instrumento com que é feita a acção, Fim, Causa, 

etc. Ex: Fui com Antonio ao jardim; Dei-te um 

livro para estudares. Nestas Orações os 

Complementos com Antonio, para estudares são 

circumstanciaes. 

 O Circumstancial póde ser de qualquer 

preposição, e é sempre complemento do Verbo. 

 

Das figuras 
 

 81. As principaes figuras de grammaticda são 

Ellypse, Pleonasmo, Hypérbato, e Figura de 

Dicção. O seu uso requer bastante cuidado para não 

cahirmos nos vícios oppostos, como Obscuridade, 

Ambiguidade, Perissologia, etc. 
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DA ELLYPSE 

 

 82. Ellypse é a suppressão de uma ou mais 

palavras necessárias na Oração, mas que se 

subentendem. Ex: Nós somos mortaes e 

peccadores, subentende-se: Nós somos mortaes e 

nós somos peccadores; A Deus, subentende-se: A 

Deus peço que te guarde. 

 83. A Ellypse divide-se em duas espécies 

principaes: Zeugma e Syllepse. 

 Pela figura Zeugma a palavra subentendida 

em uma Oração acha-se expressa na Oração 

vizinha. Ex: Folga o mercador no trato, o livrador 

no campo, o militar na guerra. Neste periodo 

subentende-se: folga o lavrador, folga o militar. A 

virtude, valor, magnanimidade e esforço proprio, 

subentende-se: A virtude própria, o valor proprio, 

a magnanimidade propria, e o esforço proprio. 

 Pela figura Syllepse costumamos fallar mais 

conforme as palavras que temos na mente, do que 

as expressas, fazendo a concordância do Verbo ou 

do Adjectivo com as palavras que se supprem de 

fóra. Ex: Parte morreram, parte fugiram. 

 

DO PLEONASMO 

 84. Pleonasmo é a redundância de palavras 

em uma Oração; e se faz accrescentando palavras 

desnecessárias ao sentido grammatical. Exemplos: 

 Não fiquei homem não, mas mudo e quedo. 

 Vi claramente visto o lame vivo. 
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O 2º não e o particípio visto são pleonasmos. 

Usa-se do pleonasmo por elegância e para 

maior asseveração do que se quer affirmar. 

Um dos pleonasmos usuaes é quando além 

das variações Me, Nós, Te, Vos, Se, empregam-se 

as outras equivalentes; v. g. Ferio-se a si mesmo. 

 

DO HYPÉRBATO 

 

85. Hypérbato é a inversão que transpõe e 

separa uma palavra de outra que lhe é relativa, 

ficando entre ellas uuma estranha. Exemplo: 

 ... Amor dos pátrios feitos valorosos. 

 Em versos divulgados numerosos. 

A ordem directa é a seguinte: Amor dos feitos 

pátrios valorosos, divulgado em versos 

numerosos. 

Ha hyperbatos freqüentes na prosa, como os 

seguintes: Eu lembrarme-hei. Tu gloriar-te-

hias, Elles lembrar-se-hao, Vós contentar-

vos-heis. 

 

DA FIGURA DE DICÇÃO 

 

86. Figura de Dicção é a suppressão, 

accrescimo ou troca de alguma lettra ou lettras nas 

palavras. Ex: Leal e francamente, Amao-no, Hei de 

amal-o. No 1º exemplo ha suppressão da 

desinência – MENTE, no 2º accrescimo do – N e 

no 3º troca do R em L. 
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Usa-se desta figura por euphonia, isto é, 

suavidade na pronuncia, tirando a aspereza ou 

dissonancia de algumas syllabas. Tanto a supressão 

como a troca das lettras chama-se contracção. Os 

Adjectivos Grande, Santo, e Maior, tornam-se por 

contracção em Gran, São e Mór; v. g. Gran-cruz, 

São José, Mordomo-mór. 

 

(Veja a Nota 11 no Appendice) 

 

DE OUTRAS IRREGULARIDADES 

GRAMMATICAES 

 

 87. Além das Figuras geraes de grammatica, 

há outras irregularidades no nosso idioma, 

autorisadas pelo uso dos Doutos, como: Eu fui que 

dice, Eu fui o que fallei, em vez de dizer-se pela 

Grammatica Geral: Eu sou quem dice, Eu sou quem 

fallou. O pobre do homem, A pobre da mulher, em 

lugar de – O pobre homem, A pobre mulher. As 

irregularidades pertencem á grammatica particular. 

 88. O abuso das figuras e as irregularidades 

não approvadas pelo uso geral dos doutos, são 

vícios que devemos evitar, como sejam a 

obscuridade e ambiguidade do sentido, a 

perissologia (pleonasmo vicioso), o barbarismo, o 

solecismo e a cacophonia. 

 

(Veja a Nota 12 no Appendice) 
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TERCEIRA PARTE 
OU 

PROSODIA 
 

Noções preliminares 
 

 89. Consta o alphabeto portuguez de 25 

Lettras, sendo 6 vogaes e 19 consoantes. As 

Consoantes não podem fazer syllaba por si sós. 

 Além das Consoantes simples há em 

portuguez 7 Consoantes compostas, a saber: Ç, Ch, 

Lh, Nh, Ph, Rh, Th. 

 Syllaba é um som distincto, pronunciado de 

um só impulso da voz, e póde constar de uma só 

Vogal ou Diphthongo com uma ou mais 

Consoantes. Ex: A-mi-sa-de (quatro syllabas), Au-

ro-ra (três), Aus-tral (duas). 

 Dithongo (ou Diphthongo) é a união de dois 

sons vogaes em uma syllaba. Geralmente a 1ª soa 

forte e a 2ª brevíssima, como em Rei, Não, Auto, 

Pai; Papéis, Annáes, Véo, Meu, etc. Alguns 

Diphthongos constam de duas Voages surdas, 

como em Amáreis, Orphao, Mandárão. 

 

DOS SONS DA VOGAES 

 90. Todas as seis Vogaes teem um som puro 

e outro nasal. Som puro é o que sáe puramente pela 

boca. Som nasal é aquelle de que sáe uma parte 

pelo nariz. 
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 91. O som puro das vogaes A, I, U, tem duas 

modificações, a saber forte ou agudo, como em 

Será, Sahi, Bahú; e surdo, como em Mésa, Quase, 

Tribu. O I tem além disso um som prolongado, 

como em Sadio. 

 O das vogaes E, O, tem três modificações: 

forte e aberto, como em Fé, Sol; grave ou fechado, 

como em Vèz, Avò; e surdo ou brevissimo, como 

em Arte, Visto. 

 O Y (i grego) tem o mesmo valor do I 

portuguez. 

 92. As vogaes tomam som nasal, estando com 

o accento nasal (ou Til) v. g. Sa, Acções; ou antes 

de M ou N na mesma palavra, v. g. Tempo, Canto, 

Banho, Roma. 

 O som nasal póde ser forte ou surdo, v. g. 

Desdém, Páragem. 

 

DOS SONS DAS CONSOANTES 

 

 93. As consoantes simples B, D, F, J, K, L, P, 

Q, T, V, tem um só valor ou som e da mesma sorte 

as compostas, á excepção do CH. As mais 

consoantes mudam de valor segundo as outras 

lettras que se lhe ajuntam. 

 94. As lettras C, G, M, N, R, S, Z e CH, tem 

dous valores. A saber: 

 C tem um som de Q (que é o principal), como 

em Calculo, Crédo; e outros de S, seguindo-se E, 

ou I; Céo, Cidade. 
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 G tem um som natural e próprio, como em 

Gado, Digno, e outro de J antes de E e I, como em 

Gente, Giz. 

 M e N teem um valor de consoantes, como 

em Masso, Nota; e outro de assento nasal, como em 

Tempo, Santo. 

 R tem um som forte, como em Terra, Honra; 

e outro brando (quando simples entre vogaes), 

como em Aurora. 

 S tem um som próprio, como em Sala, Susto; 

e outro de Z (quando simples entre vogaes), como 

em Causa. Mas em algumas palavras, depois de 

preposição componente, tanto S como R conservam 

o seu primeiro som, v. g. Proseguir, Proromper. 

 Z tem um som próprio, como em Zona, 

Razao; e outro do S, no fim das palavras, como em 

Cruz, Mez. 

 CH tem um som de X (que é o mais geral), 

como em Chapéo, Fechar; e outro de Q (só nas 

palavras de origem grega) como em Monarchia. 

 

 95. X tem cinco valores: o 1º próprio, como 

Xadrez, Deixar; o 2º de IZ, como em Exito; o 3º de 

IS, como Sexto; o 4º de QS, como em Sexo; e o 5º 

de S, como em Felix
1
. 

  

 96. O H em umas palavras é signal de 

aspiração, e faz que se carregue no som sobre a 

                                            
1
 EXITO pronuncia-se ÊIZITO, SEXTO pronuncia-se SÊISTO, SEXO 

pronuncia-se SÉQSO, FELIX proncuncia-se FELIS. 
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garganta; v. g. Ah, Oh; em outras serve de Accento 

agudo, como em Bahia; e n’outras não soa, como 

em Homem, Hoje. 

 

DO ACCENTO PREDOMINANTE
1
 

 

 97. Accento Predominante das palavras é o 

da Syllaba que mais soa, e se torna mais forte e 

longa, ficando-lhe as outras subordinadas. Por 

exemplo, nas palavras Annel, Amigo, America, são 

predominantes (ou de accento predominante) as 

syllabas nel, mi, me. As Syllabas que ficam depois 

da predominante são sempre surdas ou brevissimas. 

 As palavras só podem ter Accento 

Predominante na Ultima, Penultima ou 

Antepenultima Syllaba e nunca na quarta, contando 

da ultima para traz. 

  

 98. O Accento Predominante é o principal 

objecto da Prosodia portugueza; e se conhece em 

algumas palavras pela desinência, e n’outras pelo 

accento orthographico
2
. Attendam-se ás seguintes 

regras geraes: 

  

 Regra 1ª. As palavras findas em I, U, Z, L, R, 

ou nas vogaes A, E, O, - com accento agudo, grave 

                                            
1
 Accento é o tom ou inflexão da voz. O das syllabas chama-se accento 

prosódico: o da decla nação – oratorio. 
2
 Estes são os meios que a Grammatica Portugueza tem de fazer conhecer a 

syllaba predominante. Os outros são a pratica e o conhecimento do Latim e 

Grego. 
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ou circumflexo, tem geralmente o accento 

predominante na ultima Syllaba. Ex: Javali, Perú, 

Rapaz, Annel, Altar, Tafeta, Mercè, Maceió. As 

findas em Diphthongo, também pela mor parte são 

do Accento na ultima. Ex: Annaes, Defenderei, 

Extensao, Razões. 

  

 São excepçoes desta regra os adjectivos 

findos em VEL, a desinencia EIS do Preterito e 

Condicional. Ex: Amavel, Amasseis, Amáveis, 

Amão, Admittao, Amavao, Defenderao, 

Defenderiao. Além destas há outras excepçoes, que 

se não podem determinar, como Habil, Consul, 

Assúcar, Carácter, (no plural Caractéres), Júpiter, 

Bençao, Orgao, &. 

  

 Regra 2ª As palavras findas nas vogaes A, E, 

O – sem accento orthographico, teem a desinência 

surda, ou brevíssima, e o Accento Predominante na 

Penultima ou Antepenultima Syllaba. As do 

Accento na Antepenultima são em menor numero, 

e derivadas geralmente da Lingua Latina ou Grega: 

Máxima, Phenómeno, Anómalo, Indigena, 

Antropóphago, Chimica, Philósopho, &. 

  

 Regra 3ª Não podem ter o accento na 

Antepenultima Syllaba, e são por isso da Penultima 

predominante, as palavras das terminaçoes: dade, 

tude, uro, ura, eza, oso, osa, ivo, iva, gia, phia, 

gem. Ex: Liberdade, Virtude, Prematuro, Natura, 
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Nobreza, Formoso, Formosa, Persuasivo, Nativa, 

Theologia, Geographia, Viagem, Origem
1
. 

 O mesmo tem lugar com as palavras da 

penúltima em um Diphthongo, ou antes de duas ou 

mais consoantes, bem como antes de X ou das 

Consoantes compostas Lh, Nh, Ç e Ch portuguez. 

Ex: Minotauro, Anagramma, Estupefacto, 

Perplexo, Conselho, Montanha, Madraço, 

Pennacho. Exceptuam-se Algebra e outros nomes 

em que o R é liquido. 

 Regra 4ª Teem o Accento predominante na 

antepenúltima syllaba as palavras das terminações 

seguintes: 

 1º Os adjectivos em ivo, ario, orio, gero, 

fero, logo, volo, uo; os Superlativos, em issimo, 

errimo, e illimo; os numeraes ordinaes em ecimo e 

esimo, e os mal indicativos em uplo. Ex: 

Sympathico
2
, Necessario, Illusorio, Lunigero, 

Fructifero, Analogo, Benévolo, Assiduo, 

Doutissimo, Libérrimo, Facillimo, Décimo, 

Vigésimo, Quadruplo. 

 2º As linguagens dos Verbos findas, em amos 

no Condicional e nos Preteritos Imperfeito e Mais 

que perfeito, bem como a do Subjunctivo em 

ssemos. Ex: Mandariamos, Mandavamos, 

Defendiamos, Defendêramos, Defendêssemos. 

                                            
1
 Exceptuam-se dos findos em GIA – ESTRATEGIA e alguns nomes 

próprios, como: PHRYGIA, ESTYGIA, GEORGIA. 
2
 Exceptuam-se LUDICO, IMPUDIO. 
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 3º Os Substantivos findos em icio, icia, logo, 

ancia, encia, uncia, grapho, metro, metra; e os 

Substantivos ou Adjectivos em icola, ulo, ula, iaco. 

Ex: Exercicio, Pericia, Prologo, Infancia
1
, 

Audiencia, Denuncia, Geógrapho, Geometra, 

Diametro, Agricola, Calculo, Particula, Maniaco, 

Fabula, Emulo
2
. 

  

 99. O Accento predominante nas vogaes E, 

O, em algumas palavras é aberto como em Eva, 

Moda; e n’outras é fechado ou grave, como em 

Mèsa, Sòpa. 

 As vezes a mesma palavra tem o som fechado 

no singular e aberto no plural e gênero feminino. 

Ex: Formòso, Formósos, Formósa. Outras tem o 

som fechado quando são nomes, e aberto quando 

são verbos. Ex: Emprègo, Emprégo, Almòço, 

Almóço. 

 100. Em geral a vogal E tem o som fechado 

nos diphthongos EU, EI, na desinência ER do 

infinito dos Verbos, no Preterito mais que perfeito 

e no Imperfeito do Subjunctivo (ambos da 2ª 

conjugação regular); v. g. Neutro, Defendeu, Lei, 

Passeio; Receber, Recebêra, Recebêsse. Exceptua-

se do diphthongo EI o plural dos nomes do singular 

em EL, v. g. Annéis; bem como Reis, Idéia, &. 

                                            
1
 Exceptuam-se MELANCIA, LEGACIA, DELEGACIA.. 

2
 Exceptuam-se TAFULA, COGÚLO, CASÚLO, e o nome próprio 

QUEBRANGÚLO. 
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 A vogal O tem o som grave no diphthongo 

OU, na desinência do singular em OSO e OSTO, 

na dos nomes e verbos em OR, e geralmente no 

diphthongo OI. Ex: Mouro, Bellicoso, Composto, 

Ròsto; Senhor, Amador, Oppor, Coiro. 

 Exceptuam-se dos nomes em OR os 

comparativos, v. g. Maiór, Menór; as palavras – 

Decór, Redór, e Arredóres, Suór, Majór. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

QUARTA PARTE 
OU 

ORTHOGRAPHIA 
 

Da orthographia das palavras 
 

101. Tem duas bases a Orthographia 

Portugueza; 1ª a etymologia (ou derivação e 

origem), 2ª a pronunciação; guardando-se aquella 

sempre que não prejudicar a esta. 

Por isso toda a palavra derivada deve-se 

escrever com as lettras da língua donde passou para 

a portugueza. Ex: Sympatia, Philosophia, Physica, 

(palavras gregas): Lingua, Causa, Scena, (palavras 

latinas). Exceptuam-se palavras que assim escriptas 

prejudicarem inteiramente a pronunciação 

portugueza, as quaes perdem as lettras em que a 

prejudicam
1
. 

 

DO USO DE UMAS OU OUTRAS LETTRAS 

IGUAES OU SEMELHANTES NO SOM 

 

102. A vogal A e as consoantes B, D, I, P, V, 

assim como as compostas Lh, e Nh, são sómente as 

                                            
1
 Por exemplo, a palavra INÉRCIA perdeu o T com que se escreve no latim 

INÉRCIA, visto que esta lettra não tem som de S em Portuguez. Outras 

alterações ha feitas sómente pelo uso geral dos doutos, e por isso para bem 

escrever deve-se consultar o Diccionario. Quando os mesmos doutos 

divergem sobre a orthographia de uma palavra, deve-se preferir a que for 

mais conforme a regra acima dada v. g. UM, UMA é preferível a HUM, 

HUMA, pois que nem a etymologia nem a pronunciação exigem H. 
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lettras em que não entra duvida para se escreverem 

quando soam, visto não haver outras de igual valor 

com que se confundam. 

Quanto ás mais, póde o mesmo som ser 

representado ora por uma, ora por outra lettra 

equivalente, conforme as regras e a pratica farão 

conhecer. 

 

DAS VOGAES SEMELHANTES NO SOM 

 

 103. Usa-se de E surdo, e não I brevíssimo: 

 1º. No plural dos Nomes findos no singular 

em AL, OL, UL, ÃO, R ou Z; e geralmente na 

desinência das palavras. Ex: Canaes, Hespanhóes, 

Azues, Acções, Pães, Marés, Cruzes, Defende, 

Defendes, etc. 

 2º Na primeira syllaba das palavras 

começadas pela som surdo Es, Ro e Pre. Ex: 

Desfazer, Desordem, Esperança, Regosijo, 

Presumir. As excepçoes são mui poucas. 

 Da mesma sorte na desinência das palavras 

escreve-se O surdo, e não U brevíssimo; ou seja 

precedido de Consoante, ou da vogal A formando 

diphthongo. Ex: Livro, Tinteiro, Amo, Defendemos, 

Cacáo, Acção, Fòrão. Exceptua-se Tribu, e alguns 

nomes latinos ou gregos, findos no singular em S. 

 104. Escreve-se porém I nas palavras findas 

em diphthongo que no singular tem o som 

brevíssimo desta vogal; v. g. Pai, Pais; Boi, Bois; 

Rei, Reis; e nas desinências dos nomes quando ao 



81 

 

som ambíguo de E ou I se segue A ou O; v. g. 

Gloria, Prudencia, Infancia, Relatorio. Poucas são 

as palavras de EO, EA, breves, Oleo, Aureo, Aurea. 

 Igualmente se escreve IN ou IM no começo 

das palavras (e não EN ou EM) quando a 

preposição componente tem sentido negativo; v. g. 

Infeliz, Indigno, Improprio, Immovel. 

 Do Y usa-se em palavras derivadas do grego, 

como Hyperbato, Polygraphia; e tambem em 

algumas tiradas do inglez, como Júry. 

 105. Do U brevíssimo se usa na desinência 

dos adjectivos, quando ao som ambíguo de O ou U 

se segue A; v. g. Continua, Ingenua, e quando 

parecem soar dois OO mudos escrever-se-ha UO, 

v. g. Superfluo. 

 Escreve-se o diphthongo AU no principio e 

meio das palavras, e AO nas desinências; v. g. 

Ausente, Pauta, Nicoláo. 

 Dos diphthongos EU e OU tanto se usa no 

meio como no fim das palavras: v. g. Europa, 

Feudo, Defendeu, Ousadia, Louvor: e 

principalmente na desinência dos Verbos escreve-

se Ou, e não O grave; v. g. Mandou, Vou, Sou. 

 

DAS CONSOANTES DE IGUAL VALOR 

 

 106. Usa-se geralmente de QU (soando Q 

simples) antes de E ou I; v. g. Querir, Quinto. De K 

e Ch latino apenas se usa em algumas palavras de 
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origem grega; v. g. Kilometro, Orchestra, 

Archipélago, Chronica, Christo, Christao
1
. 

 107. O F é mais geral que o Ph, do qual só se 

usa em palavras derivadas do grego; v. g. 

Geographia, Philosophia. 

Da mesma sorte, G (antes de é ou I) é mais 

geral que J; v. g. Geito, Dirigir, Giboia. 

O Ch é mais usado que X nas palavras 

portuguezas: v. g. Chapéo, Chorar, Chuva. E 

finalmente T e R simples são mais geraes que Th e 

Rh, dos quaes só se usa em algumas palavras 

gregas; v. g. Orthographia, Rethorica. 

108. As palavras portuguezas findam 

geralmente em M e não N; v. g. Bem, Marfim, Som, 

Jejum. Exceptuam-se algumas palavras gregas ou 

latinas, como Canon, Jóven. 

Usa-se geralmente do M (no principio ou 

meio das palavras) antes de B, M ou P; e de N 

antes das outras consoantes: Embargo, Commissao, 

Campo, Triumpho, Findar, Bondade. 

Exceptuam-se, quando ao N, Bomfim, Bem-

feitor, Circumferencia e outras muitas palavras 

compostas de Circum, partícula latina, ou da 

portugueza Bem
2
. 

                                            
1
 O uso do CH com o som K convem restringir-se aos vocábulos em que não 

possa causar duvida na pronuncia portugueza, como em CHRISTO, 

CHRISMAR, e nas que começam por ARCHI, CHORONO. Emquanto 

porém não for isto adoptado, o estudante consultará o Diccionario. 
2
 Uma das palavras compostas do adv. BEM é BEM-AVENTURANÇA, que 

erradamente se escreve BEMAVENTURANÇA. 
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Só se usa do Til quando a vogal nasal está 

antes de outra vogal, como nos diphthongos; v. g. 

Paixao, Paixões, Capitão, Mai; e nos nomes findos 

em A nasal, v. g. Manha, Irma
1
. 

 

109. Usa-se geralmente do S com o som 

próprio, no principio e fim das palavras, ou no 

meio dellas quando faz syllaba com a vogal 

antecedente. Ex: Sapato, Sertao, Sipó, Resto, 

Fausto, Livros. Poucas são as palavras que 

começam por C seguido de E, ou I, e nenhuma por 

Ç. 

 

Todavia antes da desinência ÃO o Ç é mais 

usado que S, hem como o C antes da terminação 

ER dos Infinitos dos Verbos, tendo finalmente estas 

duas lettras um uso mui freqüente no meio das 

palavras antes da vogal final. Ex: Cabeção, 

Estimação, Ocio, Audacia, Prudencia, Denuncia, 

Infancia, Fallecer, Falleça, Usança, Sediço. 

 

A desinência das palavras findas no singular 

em vogal longa e som de S, escreve-se com Z, v. g. 

Rapaz, Convez, Actriz, Compoz, Traduz. 

 

 

 

                                            
1
 É antiquada a orthographia de ÃA final, e sem fundamento, pois o 2º A 

Lão, soa. É de tempo em que se escrevia FARAA por FARÁ. 
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110. Escreve-se com Z, e não S, as palavras 

portuguezas ou aportuguezadas, principalmente nas 

desinências; v. g. Razão, Natureza, Paozinho, 

Traduzir, Dizer, Amizade. De S, soando Z, usa-se 

nas palavras que assim são escriptas no Latim ou 

Grego, como Causa, Caso, Accusar, Physica
1
. 

 

DAS CONSOANTES DOBRADAS 

 

111. As lettras H, J, K, Q, V, X, Z, nunca se 

dobram, nem as compostas; dobram-se porém as 

outras consoantes. Ex: Abbade, Accusar, Addir, 

Affecto, Aggravo, Collegio, Commando, Innocente, 

Suppor, Arrasar, Missao, Demittir. 

 

Além de R e S, as lettras que mais 

frequentemente se usam dobradas são: C, F, L, M, 

N e P, tendo lugar a duplicação dellas 

principalmente para representarem a consoante, 

que, por euphonia, se suprime das partículas 

componentes AD, COM, EN, IN, O3, SUB, SO3. 

As vezes são duplicadas as consoantes segundo a 

derivação, ou por analogia com outras palavras. 

 

 

 

                                            
1
 É abusivo escrever com S as palavras que não teem esta lettra na língua 

d’onde se derivam. Por isso devemos escrever VIZINHO, VAZIO. Na 

desinência OSO das palavras não vindas do latim, usa-se do s por 

uniformidade com as derivadas. 
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Não é permitido dobrar as consoantes no 

principio das palavras, nem depois das partículas 

componentes Pro, Pre, Re, e outras que se 

escrevem inteiras
1
. 

 

DA ABREVIATURA NAS PALAVRAS 

 

112. Nas palavras escriptas em breve, devem 

conservar-se as lettras do principio no mesmo 

plano da regra, pondo-se as do fim em cima, mas 

de fórma que não cause equivoco. Ex: Jan.º 

Pensam.º Verd.º Mc.º
2
. Pode-se ainda abreviar mais 

escrevendo-se a lettra inicial só, ou com a ultima 

em cima, além de algumas abreviaturas irregulares 

ainda usadas. 

 

DO MODO DE PARTIR AS PALAVRAS 

NA ESCRIPTA 

 

113. Quando se parte uma palavra, por não 

caber inteira no fim da regra, não se partem as 

syllabas: devem todas as lettras de uma syllaba 

ficar sempre juntas. Ex: Ver-da-dei-ro, Sei-em-te, 

As-sem-blé-a, Na-naes, Dó-ceis, Na-ções, Ac-cres-

ci-mo, Ins-tar, Al-le-lui-a, A-lhei-o, Ra-i-nha. 

                                            
1
 É intolerável dobrar lettras quando devem ser simples, assim como escrever 

PH, TH, K, CH, com som de Q sem ser exigido pela etymologia. Por isso em 

caso de duvida, deve antes seguir-se o som da pronunciação portugueza, 

usando-se das lettras simples e dos caracteres mais communs do alphabeto, 

do que cahir em um erro grave. O R e S porém mostram pelo som quando se 

devem escrever simples ou dobrados entre voages. 
2
 PROA, JANEIRO, PENSAMENTO, VERDADE, MERCE. 
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Exceptuam-se as palavras compostas de 

partículas prepositivas inseparáveis, principalmente 

DES, EX, IN, SUB, TRANS, nas quaes a partícula 

deve conservar-se inteira, ainda que na pronuncia 

ella se ajunte á vogal seguinte. Ex: Des-amparo, 

Des-ordem, Ex-emplo, Ex-igir, In-habil, In-util, 

Sub-entender, Trans-igir
1
. 

 

DO USO DAS LETTRAS MAIÚSCULAS 

 

114. Deve-se rigorosamente escrever lettra 

inicial maiúscula: 

1º. No principio de qualquer escripta ou de 

seus paragraphos, e no meio della sempre que 

começa um novo período, o que é ordinariamente 

depois do ponto final
2
. 

2º. No principio de cada verso, e nos nomes 

próprios de pessoas ou cousas, v. g. Alexandre, 

Napoleão, Europa, Portugal, Tejo, &. 

Também nos appellativos e outras palavras 

usamos ás vezes de lettra inicial maiúscula, ou para 

designar o objecto ou objectos principaes do 

discurso, ou para significar respeito e consideração 

que consagramos a alguma pessoa ou cousa, ou 

                                            
1
 A pronuncia é sempre como se escrevêssemos DEZAMPARO, 

DEZORDEM, EIZEMPLO, EIZIGIR, INHABIL, INUTIL, 

SUBENTENDER, TRANZIGIR. 
2
 Sómente a lettra inicial, isto é a primeira de uma palavra, é que deve ser 

maiúscula, e não as do meio ou fim della; salvo escrevendo-se maiúsculas 

todas as lettras, como na imprensa. 
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finalmente para fazer qualquer distincção útil ao 

sentido em que se deve tomar o nome. 

(Veja a Nota 13 no Appendice.) 
 

Da pontuação e dos accentos 
 

116. Pontuação é a disposição de certos 

signaes na escripta que marcam as pausas que deve 

fazer o leitor e a inflexão da voz; tendo por fim 

mostrar a boa intelligencia do discurso. Estes 

signaes além dos pequenos espaços em branco, são 

os seguintes: 
 

Ponto . Parenthese (  ) 

Virgula , Risca de união - 

Ponto e virgula ; Apostrophe ‘ 

Dous pontos  Trema ou Dierese ¨ 

Pontos de reticência ... Accento agudo ´ 

Ponto interrogativo ? Accento grave ` 

Ponto admirativo ! Accento circumflexo ^ 

 

117. O Ponto denota um sentido completo, e 

se poe no fim de cada Periodo. Ex: Patria é a 

nação a que pertencemos. O primeiro dever do 

cidadão é amar e servir a sua patria. 

Usa-se também delle nas palavras escriptas 

em breve, e por isso no 1º caso denomina-se ponto-

final. 

118. A Virgula serve para fazer as distincções 

necessárias á intelligencia do sentido, separando as 

Oraçoes ou partes da Oração que não são 

complementos de outras a que se acham juntas, ou 
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são Complementos meramente explicativos ou 

ampliativos. E sempre onde se Poe Virgula faz-se 

uma pequena pausa da voz. Ex: A America, que 

fórma a quarta parte do Mundo, foi descoberta em 

1492, não por Americo Vespucio, mas por 

Christovão Colombo, natural de Génova. 

Pelo que, quando não ha pausa da voz não se 

Poe Virgula, como nos complementos restrictivos; 

v. g. Eu amo os homens que gostam do estudo. 

(Veja a Nota 14 no Appendice) 

119. O Ponto e Virgula serve para fazer uma 

distincção maior que a da Virgula e requer maior 

pausa da voz. Com elle se separam os membros de 

um Periodo, estando se ordinário subdivididos com 

Virgulas. Ex: A ociosidade produz o fastio, e é a 

mai dos vícios; o trabalho nos conserva a saúde, e 

é a fonte dos bons costumes. 

120. Os Dois Pontos, ou denotam uma 

enumeração que segue, ou uma citação directa de 

qualquer discurso, ou servem para fazer uma 

divisão mais considerável que a do Ponto e 

Virgula. 

Ex: do 1º caso – Os poderes políticos 

reconhecidos pela Constituição do Brazil são 

quatro: o poder legislativo, o poder moderador, o 

poder executivo e o poder judicial. 

Ex: do 2º caso – A moral ensina: Não faças a 

outrem o que não queres que te façam a ti. 
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Ex: do 3º caso – A pessoa do Imperador é 

inviolável e sagrada: elle não está sujeito a 

responsabilidade alguma
1
. 

 

Os Dois Pontos exigem uma pausa com 

suspensão da voz, de modo que indique seguir-se 

immediatamente uma explicação, ou a 

determinação do enunciado. 

 

121. Os Pontos de Reticencias denotam 

suppressão do que se queria dizer. Ex: Não te 

atrevas, senão...
2
 

O Ponto interrogativo denota pergunta. Ex: 

Quem descobrio o Brazil? 

O Ponto admirativo denota admiração ou 

exclamação de dor ou de prazer. Ex: Que bella 

vista! Que vejo! Oh desventura” Oh felicidade! 

 

122. O Parenthese encerra uma espécie de 

nota que interrompe o sentido da Oração principal, 

e a esclarece. Ex: Não haverá crime ou delicto 

(palavras synonymas no código) sem uma lei 

anterior que o qualifique. 

                                            
1
 Neste 3º caso põem-se antes de uma oração que serve de explicação ou 

desenvolvimento da antecedente. Na citação directa, a oração ou discurso 

referido fica subordinado apenas pela afirmação da phrase antecedente; pois 

quando precede conjunção a citação é indirecta, v. g. A MORAL ENSINA 

QUE NÃO FAÇAS A OUTREM, ETC. A enumeração póde ser das partes de 

período, ou das de uma preposição composta. 
2
 Principalmente na poesia, empregam-se ás vezes muitos pontos seguidos, 

para denotar grandes affectos que opprimem alma sem que se possam 

expressar todos ao mesmo tempo. 
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Toda a phrase contida em Parenthese deve 

ler-se com um tom de voz como de quem faz uma 

observação no meio da leitura. 

 

123. A Risca de Uniao denota as partes 

distinctas de uma palavra composta, ou a porção de 

uma palavra partida no fim da regra. Ex: Vice-

presidente, Bem-Estar, Gra-Bretanha
1
. Tambem se 

poe este signal nos Pronomes Pessoaes de accento 

brevíssimo, para os ligar ao Verbo antecedente que 

os rege: v. g. Fazer-se-lhe, Louvaria-o, Darte-hei
2
. 

 

O Apóstrophe denota suppressão de uma 

vogal; e lettra que leva este signal fórma syllaba 

com a 1ª da palavra seguinte. Ex: D’antes, Manda-

m’o
3
. 

 

O Trema ou Diérese desfaz os Diphthongos, 

ou indica que se deve pronunciar o U depois de G 

ou Q seguindo E ou I, como em Arguir, Equestre. 

 

Geralmente se usa de um Accento ou do H 

em vez deste signal. Ex: Saúde, Esaú, Arruido, 

Sahia, Ahi, Piauhi. (ou Piauhy). 

                                            
1
 O exemplo do 1º caso acha-se em qualquer pagina deste Resumo. 

2
 A risca se tem lugar nos Pronomes propostos ao Verbo, e não quando 

precedem, v. g. PEDRO ME ESTIMA. Usa-se ás vezes de uma risca maior 

que a de união para separar as Orações em lugar da Virgula ou do Ponto e 

Virgula. 
3
 Pron. DAS TRES, MÁNDA-MO. Só se admittem entre consoantes e Vogal. 
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 124. O Accento Agudo, serve para notar a 

Vogal predominante de som forte ou agudo, 

quando as regras geraes da Prosodia não a façam 

conhecer. Ex: Árabe, Pérfido, Epitheto, Sótao, 

Bússula, Cajá, Canapé, Enxó. 

 O Accento Grave e o Accento Circumflexo 

servem para notar a Vogal predominante de som 

grave ou fechado; sendo geralmente preferido o 

Circumflexo. Ex: Europèo, Sôfrego, Alagôas, 

Bisavô
1
. 

125. A’s vezes se empregam os Accentos 

orthographicos para distinguir duas palavras 

escriptas com as mesmas lettras, mas de sentido e 

accentuação diversa. Fòrma, Fórma; Sède, Séde; 

Válido, Valido; Pòr, (verbo) Por (preposição). 

(Veja a Nota 15 no Appendice) 

 129. O Til e a Cedilha são outros signaes 

orthographicos: o 1º serve de Accento nasal e de 

signal de abreviatura (ás vezes); o 2º faz dar ao C o 

som de S antes de A, O, U, como em França, 

Mòço, Açude. 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Este Accento, da mesma sorte que o Agude põe-se na vogal predominante 

para determinal-a na falta de regras prosódicas; mas as vezes tem por fim 

unicamente indicar o som fechado das vogaes E, O, v. g. ALAMÊDA, 

ESTÔRNO. 



92 

 

APPENDICE 
 

NOTA 1º - GENEROS DOS NOMES 

 

Para maior conhecimento do Genero dos 

nomes segundo a terminação, observam-se as 

seguintes regras: 

1ª São masculinos pela terminação, os nomes 

findos em A longo, EM longo, I longo, O, U, L, R, 

IM, OM, UM, AZ, UZ, e nas syllabas OTE, ETE. 

Ex: Alvará, Sabiá, Armazem, Javaly, Chapéo, 

Bahú, Sal, Mar, Jasmim, Som, Jejum, Ananaz, 

Capuz, Mote, Barrète. 

Exceptuam-se: Pá, Náo, Enxó, Mó, Tribu, 

Cal, Colher, Dòr, Còr, Flòr, Paz, Tenaz, (subs.) 

Cruz, Luz; que são femininos; igualmente a maior 

parte dos findos no diphthongo ÃO, fazendo o 

plural em ÕES, v. g. Acção, Occasiao (destes uns 

são derivados de verbo, outros de origem latina.) 

2º São femininos, pela terminação, os nomes 

findos em A, NA, ou A, EM breve (mormente 

GEM), e nas syllabas DADE, EDE, ICE, TUDE. 

Ex: Gloria, Ordem, Margem, Manhã, Liberdade, 

Sêde, Velhice, Virtude. 

Exceptuam-se: Dia, Comèta, Drama, Thema, 

Diploma, Mappa; e vários outros nomes originados 

do grego, em geral terminados em MA 

(principalmente MMA) v. g. Symptoma, Systema, 

Theorema, Anagramma, Dilemma. Exceptuam-se 

tambem o nome Nada que é masculino. 
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Advertência – Em geral são incertos pela 

terminação os nomes findos em E, I, breves, X, ou 

S, no singular; dos quaes uns são masculinos, 

outros femininos e outros communs aos dois 

gêneros. 

3º Os nomes findos em OR, e adjectivos em 

OL, U, EZ, são masculinos e fazem o feminino 

accrescentando A, v. g. Amador, Amadora; 

Hespanhol, Hespanhola; Cru, Crua; Portuguez, 

Portugueza; e os findos em O mudam esta lettra em 

A. As excepçoes são poucas. 

Dos findos em ÃO, (não sendo 

augmentativos) uns fazem o feminino em NA, ou 

Ã, outros em AO, e outros já de uma fórma, já de 

outra. Ex: Irmão, Irman ou Irmã; Leão, Leòa; 

Cidadão, Cidadã; Villão, Villa ou Villôa. Commum 

não varia no feminino; v. g. Cousa Commum. 

Os demais adjectivos são geralmente 

communs de dois; v. g. Igual, Fiel, Nobre, Ocular, 

Capaz, Feliz, Ruim. 

 

NOTA 2ª – GRÁOS DOS QUALIFICATIVOS 

 

Para se formar o Comparativo de 

superioridade ajunta-se ao positivo a palavra Mais; 

v. g. João é mais sabio que Antonio. Para de 

inferioridade ajunta-se a palavra Menos, e para o 

de igualdade a palavra Como; v. g. Antonio é 

menos sabio que João: Antonio é sabio (ou tão 

sabio) como Pedro. 
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Para se formar o Superlativo ajunta-se ao 

positivo o adverbio Muito (ou outro equivalente), 

ou accrescenta-se issimo, issima. Ex: Homem muito 

prudente ou prudentissimo; Mulher muito formosa 

ou formosissima. Além deste Superlativo (que se 

chama absoluto) ha o Superlativo relativo, que é o 

maior gráo da qualidade de uma cousa, ou 

individuo, a respeito dos outros de sua espécie. Ex: 

Pedro é o mais sabio homem, ou o mais sabio dos 

homens. Quando se ajunta Muito a Mais faz-se um 

Comparativo superlativo: Muito mais sabio, Muito 

melhor. 

O superlativo tem as seguintes excepçoes nas 

desinências. Os positivos em Vel mudam para 

bellissimo: os findos em ÃO ou M, para nissimo; os 

findos em Z para cissimo. Ex: Amabilissimo, 

Vanissimo, Bonissimo, Felicissimo. Outros, como 

Facillimo, (muito facil) Humillimo (muito 

humilde), Aspérrimo (muito aspero), Amicissimo 

(muito amigo), só o USO fará conhecer. 

Alguns Superlativos e Comparativos há que 

correspondem a positivos latinos, por serem tirados 

dessa língua, como Optimo, Pessimo, Maximo, 

Minimo, Melhor, Peior etc. 

 

NOTA 3ª – SUBDIVISÃO DO VERBO E 

TEMPOS COMPOSTOS 

 

 O Verbo activo se divide em Activo simples 

(o que só exige paciente) v. g. Fiz um livro; Activo 
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relativo (o que exige paciente e termo), v. g. Dei 

um livro a Joao; e Activo reflexivo (quando 

exprime a acção que o agente pratica em si 

mesmo), v. g. Regosija-se, Alegra-se, Gloria-se. 

 

 O Neutro se divide em Neutro absoluto (o 

que não precisa de complemento), v. g. Dorme, 

Passeia, Vice, Chora, Ri; e Neutro relativo (o que 

pede complemento terminativo), v. g. Depende de... 

Gosta de... Pertence a... Vem de... Vai para... 

 Os Tempos compostos do Verbo no modo 

Indicativo são: 

 

 O Pret. 2º Eu tenho amado, Tu tens amado, 

et. O Pret 3° Eu tinha amado, Tu tinhas amado, et. 

O Futuro 1º Eu hei de amar, Tu has de amar, etc. O 

Futuro 2º Eu terei ama-do, Tu terás ama-do, etc. 

 No modo Subjunctivo: 

 O Pret. 2º Eu haja amado, Tu hajas amado, 

etc. O Pret. 3º Eu houvesse amado, Tu houvesse 

amado, etc. O Futuro 2º Eu tiver amado, Tu tiveres 

amado etc. 

 Além destes tempos ha outras linguagens 

compostas, como as do Infinito (para o Futuro e 

Preterito) e o Preterito do Condicional. 

 Os Preteritos do Indicativo e Subjunctivo 

exprimem as mesmas relações de tempo das 

linguagens simples de igual denominação; excepto 

o Preterito 2º do Indicativo que denota acção não 

finda de todo, ou que póde continuar, ou se tem 
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repetido: por isso se chama Preterito Indefinido, v. 

g. Este menino tem brincado hoje muito; Tenho 

escripto varias obras sobre grammatica. 

 Os Futuros 2º indicam acção futura anterior a 

outra tambem futura anterior a outra também 

futura, v. g. Quando Pedro chegar eu terei partido. 

 As linguagens ás vezes se trocam usando-se 

de uma em vez de outra que em rigor se deverá 

empregar, v. g. Não acabava, quando uma figura 

se nos mostra no ar. 

 A linguagem natural é: Uma figura se nos 

mostrou etc. Se elle adevinhara nao fizera tal, em 

vez de dizer-se: Se elle adevinhásse não faria tal. 

 

NOTA 4º - VERBOS IRREGULARES 

 

 Pelo verbo Vèr se conjugam os seus 

compostos Prevèr, Revèr, Antevèr, etc; sendo 

Provèr irregular sómente no Presente do Indicativo, 

no Subjunctivo e no Imperativo, v. g. Provèjo, 

Provèja, Provêde, etc; nos outros tempos é regular, 

assim como no Participio passado, v. g. Procêa, 

Provêra, Provésse, Provido. 

 Pelo verbo Saber se conjuga Caber, que 

difere unicamente na 1ª pessoa do presente do 

Indicativo, v. g. Caibo. 

 Os verbos Prazer e Aprazer teem duas 

radicaes; v. g. apraz, aprazia, aprazerá; e aprouve, 

aprouvéra, aprouvésse, aprouvér. 
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 Pelo verbo Vir se conjugam os seus 

compostos Convir, Intervir, Sobrevir, Provir, Avir-

se; e em todos o Gerundio, o Supino e o Participio 

variável são semelhantes; v. g. Convindo elles, 

faça-se o negocio: Elles teem convindo em tudo: 

Estão convindos em dividir os lucros. 

 

 Os verbos findos em Zer ou Zir perdem a 

desinência E da 3ª pessoa do singular: v. g. faz, diz, 

conduz, reduz, fez. Mas não a perdem no 

Imperativo; v. g. faze, fazei, conduz, conduzie. Este 

tempo não admitte particular negativa. 

 

 Alguns verbos regulares soffrem 

irregularidade na orthographia, como Ficar, 

Dirigir, fico, fiquei, fique; dirijo, dirigi, dirija. 

 

 Os verbos findos em – ear, tomam um i (por 

euphonia) na 1ª Pessoa do Presente do Indicativo, e 

o conservam no Subjunctivo; v. g. nomear, nomeio, 

nomeie. 

 

 Uma infinidade de Verbos findos em IR, 

tendo E ou U, e ás vezes O, na penúltima syllaba, 

como Subir, Fugir, Dormir, Vestir, Sentir, Servir, 

Seguir, Fregir, Inserir mudam o E para I, e o O 

para U, na 1ª pessoa do singular do Presente do 

indicativo, e os conservam na 2ª e na 3ª do singular 

e plural, bem como tendo U na penúltima, o 

conservam na 1ª pessoa, e o mudam para O na 2ª e 
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na 3ª de ambos os números. Ex: Subo, sobes, sobe, 

sobem; Durmo, dormes, dorme, dormem; Visto, 

vestes, veste, vestem; Sirvo, serves, serve, servem. 

 Ha verbos que teem por duas fórmas o 

Participio Passivo, e mesmo o Supino, sendo uma 

regular e outra irregular; v. g. Matar, Matado, 

Morte; Pagar, Pagado, Pago. 

 

NOTA 5ª – MEMBROS DA ORAÇÃO 

 

 O infinito puro ou pessoal, precedido do 

artigo O, ou sem elle, exerce as funcções do 

Substantivo na Oração, e é sempre um nome do 

singular masculino; v. g. Os homens adorarem um 

Deus é preceito natural. O Gerundio (ou Participio 

presente) serve de Attributo ou Phrase 

circumstancial; e o Supino (ou Participio passado 

invariável) é sempre Regime directo dos dous 

Auxiliares, mas exige complemento ou Attributo, 

segundo a natureza do Verbo. 

 Finalmente, tanto o Infinito, como o 

Gerundio e o Supino teem duas naturezas, uma de 

nome e outra de verbo; por isso como verbo teem 

Sujeito, Attributo e Complemento, e como Nome 

exercem as funcçoes destes membros da Oração. 

 O Participio Passivo (que é sempre adjectivo 

quando se acha com algum Nome parecendo um 

complemento destacado da Oração), subentende-se 

precedido de Gerundio, v. g. Posta a mèsa, fomos 

jantar. Subentende-se – Estando posta a mèsa. 
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NOTA 6ª – ORAÇÕES IMPESSOAES 

 

 Nas Oraçoes Impessoaes o Sujeito 

subentendido é geralmente o Substantivo radical de 

que se compõe o Verbo, ou o próprio Infinito deste. 

Por ex: nesta oração – Chove subentende-se: Chuva 

cáe ou Chuva está cahindo; nesta outra – Estuda-

se, subentende-se: O estudar é praticado. 

 Na Oração impessoal do verbo Haver 

subentende-se um Sujeito extrínseco, acommodado 

ao sentido, e sempre é do numero singular. Ex: Ha 

homens, isto é, O genero humano ha (ou possue) 

homens; Ha bons professores (A instrucção ha) 

Haverá juízes de paz (A administração judicial 

haverá) Quando se diz, v. g. Ha muito estás 

auzente, Cheguei ha pouco, subentende-se por 

Sujeito o nome Tempo. Este Verbo conserva o 

sentido activo de sua origem. 

 A oração impessoal com o pronome Se é 

inadmissível nos Verbos pronominaes, pela 

ambigüidade com a voz reflexiva. Quando dizemos 

Alegra-se, Gloria-se, é sempre em um sentido 

determinado, e não para exprimir a pratica ou 

exercício do acto. O abuso destas Oraçoes é um 

grande defeito na língua portugueza. O pronome Se 

é sempre Regime. V. Diccionario Grammatical 

Portuguez, palavra Se. 
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NOTA 7ª – ORAÇÕES NO PERIODO 

 

 Oração ou Proposição Complexa é a que tem 

outra Oração por um de seus membros, ou por 

Complemento de alguns dos membros principaes. 

A que serve de membro de outra como um 

Substantivo virtual, chama-se integrante (ou 

completiva), e a que serve de Complemento de 

alguns dos Membros principaes chama-se 

incidente. No numero 67 acha-se o exemplo. Da 

mesma Oração Complexa chama-se fundamental 

(ou principal incompleta) a que serve de base e é 

completada pela integrante, como a Oração: É 

inegavel...
1
 

 Tambem se chama Oração ou Preposição 

incidente qualquer phrase que interrompe o sentido 

da Oração Principal como uma mera explicação; v. 

g. O Brazil, como todos sabem, declarou-se 

independente de Portugal em 7 de setembro de 

1822. Geralmente as incidentes podem ser 

explicativas ou restrictivas: a Explicativa póde-se 

tirar do Periodo sem alterar o sentido da Principal; 

a Restrictiva não se póde supprimir sem alterar esse 

sentido. Ex: A Terra, que os antigos julgavam ser 

immovel, é um dos astros que giram em roda do 

Sol. A 1ª incidente é explicativa, a 2ª restrictiva. 

Esta mesma regra sobre a incidente quando é 

                                            
1
 Esta Oração grammaticalmente é a primeira das parciaes: a INTEGRANTE 

e a INCIDENTE são parciaes subordinadas. 
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Complemento, applica-se aos Regimes 

Circumstanciaes. 

 Oração ou Proposição Composta é a que tem 

mais de um Membro da mesma relação, como mais 

de um Sujeito, mais de um Attributo, podendo 

reduzir-se a tantas Oraçoes simples quantos forem 

os membros similares. Por ex: é composta a 

seguinte oração – Pedro e Antonio são bons, a qual 

se póde decompor em duas: Pedro é bom e Antonio 

é bom. 

 

NOTA 8ª – ORDEM GRAMMATICAL 

 

 A ordem natural da expressão, ou o gênio da 

língua, exige ás vezes a construcção directa, ás 

vezes a inversa. Por exemplo, os adjectivos 

Determinativos precedem aos Substantivos, e os 

Qualificativos geralmente se pospõem: bem como 

no Infinito, Gerundio e Modo Imperativo o Sujeito 

deve estar depois do Verbo. 

 Os complementos Circumstanciaes põem-se 

ás vezes antes e depois do Verbo para clareza do 

sentido, v. g. Hoje pelo meu criado mandei um 

livro a Pedro para estudar philosophia. E em geral 

quando a Oração tem muitos complementos, 

devem-se ordenar de maneira que os mais curtos 

precedam sempre aos mais extensos, v. g. 

Disfarçar o vicio com a mascara da virtude – ou 

Disfarçar com a mascara da virtude os vícios mais 

vergonhosos e infames. 



102 

 

 Os relativos Que, Quem e Cujo devem-se pôr 

sempre junto ao Nome a que se referem, e quando 

concorrem os Adjectivos Este e Aquelle, o primeiro 

se refere ao nome mais próximo e o segundo aos 

mais remoto; v. g. Pedro e Antonio são bons; este 

(Antonio) é rico, aquelle (Pedro) é pobre. 

 

 

NOTA 9ª – COMPLEMENTO OBJECTIVO 

 

 

Quando o Complemento directo é anteposto 

ao sujeito ou ao Verbo quase sempre leva a 

preposição A para tirar a ambigüidade, v. g. Aos 

filhos os pais amam: Aos Troianos venceram os 

Gregos; e mesmo na ordem directa ajuntase-lhe ás 

vezes a preposição para clareza do sentido, como 

neste exemplo: Izabel ama aos filhos mais que ao 

marido. Sem a preposição, marido seria tomado 

como Sujeito. Mas quando o Sujeito e o 

Complemento são diversos em numero, a 

concordância do Verbo aclara o sentido, v. g. Um 

novilho os cães mataram, onde novilho é o 

complemento porque o Verbo concorda com cães. 

Outras vezes o mesmo sentido da oração mostra 

qual dos dois nomes é o Sujeito: v. g. O barco ao 

remo atou o pescador Palemo, onde Palemo é o 

Sujeito porque é quem podia obrar a acção de atar. 

O pronome Se é geralmente Complemento 

Objectivo, mesmo quando exprime espontaneidade 
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do acto ou acção, como: Pedro foi-se; Lá se ficou. 

Raras vezes se emprega como Terminativo. 

 

NOTA 10 – COMPLEMENTO TERMINATIVO 

 

No caso de duvida entre o complemento 

Objectivo e o Terminativo da preposição A, deve-se 

examinar se o nome regido sendo Pronome, poderia 

tomar o caso Lhe, como neste Ex: Fallei a Pedro, 

ou Fallei-lhe. A respeito dos casos communs a 

estes dois Regimes, como Me, Nos, Te, etc, deve 

attender-se que achando-se expresso o Paciente, 

qualquer desses casos que estive na Oração é 

complemento Terminativo, v. g. Eu vos louvo as 

acções. 

Alguns complementos Terminativos e 

Circumstanciaes usam-se quase sempre com a 

Preposição occulta, como: As leis mandadas 

imprimir, onde se subentende a imprimir. 

São estes Complementos principalmente o 

Terminativo de alguns verbos Reflexivos (v. g. 

Digne-se fazer esse favor, onde falta de antes do 

infinito Fazer); o dos Verbos Ir e Vir, em relação 

de fim, quando o mesmo regime é um Infinito (v. g. 

Eu ia passear, Tu vinhas trabalhar, onde se 

subentende-se a passear, a trabalhar); o de outros 

verbos neutros seguidos da conjunção Que (v. g. 

Não gosto que obres mal, onde falta de antes da 

conjuncção); o Circumstancial de tempo (v. g. O 

anno passado aconteceu isto; Sabbado farei uma 
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viagem, onde se subentende): Em o anno passado, 

Em o dia sabbado; etc. 

 

Ás vezes Nomes Appellativos admittem o 

Complemento Terminativo, subentendendo algum 

adjectivo; v. g. A viagem à India, subentendendo-se 

A viagem feita á India. Mas quando o Appellativo é 

seguido da preposição De, o Complemento é 

sempre Restrictivo, de qualificação ou possessão, e 

se póde substituir por um adjectivo, v. g. Pai de 

Antonio, ou seu Pai; Os pais de familia (restrictivo 

de qualificação). 

 

Quando se diz: Pedro levou vantagem a 

Paulo, o Terminativo é da expressão Levar 

vantagem, da mesma sorte que nesta outra: Faço 

saber aos habitantes. Os que dizem Terminativo de 

Appellativo enganam-se, pois a substancia não 

exige um termo, e sim a relação; e os Appellativos 

são sempre nomes de classes ou espécies, que se 

tiram da generalidade restringindo. 

 

NOTA 11 – FIGURAS DE DICÇÃO 

 

As especies de figuras de dicção são as 

seguintes: 

POR DIMINUIÇÃO – Aphérese (diminue 

uma syllaba ou lettra no principio da palavra) v. g. 

té, em vez de até. Sylncope (diminue no meio da 

palavra) v. g. mór em vez de maior. Synalepha 
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(supprime a vogal final de uma palavra quando a 

seguinte começa por vogal) v. g. d’elle, d’ella, por 

de elle, de Ella. Crase (reúne duas vogaes em 

uma), v. g. Estou á vontade, em vez de aa vontade, 

Dei o livro áquelle menino, em vez de a aquelle 

menino, Apócope (diminue no fim), v. g. marmor 

em vez de marmore. 

POR ACCRESCIMO – Próthese (accrescimo 

de syllaba no principio), v. g. alevantar, em vez de 

levantar. Epénthese (accrescimo de syllaba ou 

lettra no meio da palavra) v. g. Atalante, em vez de 

Atlante. Paragóge (accrescimo no fim), v. g. 

martyre em vez de mártyr. 

POR TROCA – Anthithese, (troca de uma 

lettra por outra mais suave) v. g. amal-o, em vez de 

amar-o. 

POR INTERPOSIÇÃO – Tmésis 

(interposição de uma palavra no meio de outra que 

fica dividida), v. g. amar-te-hei por amarei-te. 

OUTRAS SÓ DO VERBO – Ecthlipse 

(suppressão do m final de uma palavra quando a 

seguinte começa por vogal), v. g. Estava-se co’as 

ondas ondeando em vez de com as ondas 

ondeando. Sy’stole (faz breve uma syllaba longa), 

v. g. Protéo, em vez de Protèo, (Camoes). Diastole 

(faz longa uma syllaba que de sua natureza é 

breve), v. g. Parca impía em vez de Parca impia. 
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NOTA 12 – IRREGULARIDADES 

GRAMMATICAES 

 

As irregularidades que se afastam dos 

preceitos universaes de grammatica (ou preceitos 

da Grammatica Geral) chamam-se Idiotismos, que 

são modos de fallar particulares a cada idioma. 

Qualquer irregularidade que nem ao menos é 

idiotismo, chama-se Solecismo. O erro da 

pronuncia de uma palavra é uma especie de 

Barbarismo (estrangeirismo) v. g. methòdo em vez 

de méthodo, engiar em vez de engelhar. O 

encontro de lettra ou syllabas que façam um som 

desagradável, chama-se Cacophonia, como Unica 

cousa, Por respeito e outros sons ainda peores. 

Os Idiotismos dão elegância ás línguas. Um 

Idiotismo portuguez muito usado é quando a 

Oração principia por um nome Regime do Verbo, 

sem preposição, e depois se determina a relação 

desse Nome por um Pronome pessoal; v. g. Quem 

foi rei sempre lhe fica a magestade, em vez de se 

dizer, por uma simples inversão: A quem foi rei 

sempre fica a magestade. 

 

NOTA 13 – LETTRA MAIÚSCULA NOS 

NOMES 

 

A respeito dos nomes Appellativos e 

Adjectivos que ás vezes se escrevem com lettras 

iniciaes maiusculas, o uso é o melhor mestre, 
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devendo todavia advertir-se que assim são 

geralmente escriptos os nomes gentílicos, quando 

substantivo, designando pessoa ou pessoas, e o 

substantivo ou adjectivo empregado na oração 

como tratamento dado as pessoas. Ex: dos 

gentílicos: Os Francezes, Os Russos; Um Allemão, 

Um Inglez. Ex: dos nomes como tratamento: Vossa 

Excellencia, Vossa Senhoria; Exm. Snr. Rvm. Snr, 

o Snr. Pedro, &. 

Os nomes dos empregos publicos, das 

corporações e repartições publicas, e graduações 

honrosas, só nos escriptos officiaes se usam com 

lettra inicial maiuscula. 

Torna-se necessário o emprego de lettra 

inicial grande quando dá ao nome appellativo um 

sentido fora de ordinário, como: O Imperador 

nomeou quatro gran-cruzes do Cruzeiro; onde se 

vê Imperador, em lugar de – O nosso Imperador, e 

Cruzeiro no sentido de nome proprio de uma ordem 

honorifica. 

Nos substantivos compostos de dois nomes 

faz-se maiuscula a inicial de ambos, v. g. Rio-de-

Janeiro, Ilha-Terceira, Mar-Negro. 

 

NOTA 14 – USO DA VIRGULA 

 

A virgula divide as Orações que não são 

partes de outras, como as totaes ou membros do 

período, quando não exigem uma pontuação mais 

forte; - separa as partes similares na Oração 
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composta para que umas não pareçam 

complemento de outras, v. g. A riqueza, o prazer, a 

saúde, tornam-se males para quem não sabe delles 

usar, e geralmente as partes de qualquer Oração 

(como de ordinário na complexa) que não forem 

complemento daquellas a que ficam juntas pela 

transposição ou inversão da ordem natural de sua 

regência, etc. Além dos complementos 

explicativos. O que tudo melhor ensinará a pratica, 

devendo-se tomar por modelo os bons escriptos 

modernos, e não os antigos, onde se encontra um 

emprego abusivo da virgula. 

Veja Virgula no Diccionario Grammatical 

Portuguez, artigo pontuação. 

 

NOTA 15 – USO DOS ACCENTOS 

 

O Accento Circumflexo é preferido ao grave 

para o som fechado das vogaes E, O, pela razão de 

nunca teve sobre estas vogaes outro uso em 

portuguez senão esse, não podendo com elle dar-se-

lhe o som contrario: o que não acontece com o 

accento com o accento grave, que era usado por 

alguns escriptores para notar o som aberto. 

Demais, sendo o som fechado do E e O mais longo 

que o agudo, é bem preferido o accento 

circumflexo, que em outras línguas serve de 

alongar a vogal, como em francez onde o ò longo 

tem o mesmo som que o nosso o de Avò (subst. 

Masc.) 
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Por esta razão (de tambem notar o 

prolongamento da vogal) devemos usar do 

Circumflexo sobre o I prolongado das palavras 

Sadio, Vadio, Rocio, etc. para se distinguir do I 

forte do diphthongo IO (ou IU). O accento agudo 

neste caso não basta, porque o seu officio é mostrar 

simplesmente o som forte e agudo. 

Pelo uso de notar a contracção das vogaes, 

alguns doutos escrevem – Córado, Prégar, Védor, 

Pégada (que pronunciam – Córado, Prégar, Vèdor, 

Pégada
1
, o que produz o grave incoveniente de 

equivocar este accento com o predominante: e por 

esta razão devemos ser nisso mui parcos. Ao 

contrario devemos sempre notar com um Accento a 

syllaba predominante quando não possa ser 

conhecida pelas regras da Prosodia. Veja o 

Diccionario Grammatical Portuguez, dicção 

Accentos. 

 
 

AVISO AOS PRINCIPIANTES 
 

SOBRE O USO DE O E QUE 

 

A palavra Que é pronome relativo depois de 

nome ou de outro Pronome; mas depois de Verbo, 

Mais, Menos, Tal e Tão – Que é conjunção. O 

pronome relativo composto O que – sempre se 

refere ao Verbo antecedente, e nunca a Substantivo. 
                                            
1
 Veja no DICCIONARIO de Constancio a palavra PÉGÁDA. 
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O pronome O refere-se ora ao substantivo 

occulto, ora ao Verbo antecedente, ora relata o 

attributo já declarado, v. g. O que te pedi não 

fizeste: Hei de passear, mas só o farei depois da 

lição: Os bons julgam que os mais também o são. 

O e A (no sing. e plur.) Pronomes relativos e 

pacientes, são quando se acham junto ao Verbo 

(antes ou depois) sem nome expresso, como: Eu o 

amo, Eu a estimo; Ferio-o, Deixei-a. O N 

euphonico só se ajunta a estes pronomes no 

singular, pois no plural faz que se confundam com 

o caso Nos e mesmo quando se dá a contracção – 

Nas. 

 

Que é adjectivo interrogativo, tanto na 

pergunta como na admiração; v. g. Que homens, 

que mulheres são estas? Que bella casa! Que 

quadros tao lindos! 

 

SOBRE O COMPLEMENTO 

CIRCUMSTANCIAL – O de lugar se conhece pela 

pergunta: Onde? Em que lugar? 

O de causa pela pergunta: Porque? Porque 

razão? 

O de tempo: Quando? Em que tempo? 

O de modo: Como? De que maneira? 

Quando se puder substituir qualquer 

preposição por segundo, conforme, o complemento 

é de modo; v. g. Na opinião dos sabios, ou segundo 

a opinião dos sabios. 
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SOBRE O COMPLEMENTO 

TERMINATIVO – Ás vezes se ajuntam dous 

Terminativos; um da pessoa, outro da cousa (Este 

ouro foi tirado das minas por mim); um da acção, 

outro da relação, (Veio-me ao pensamento); - um 

d’onde parte a acção, outro aonde ella finda (Ir de 

Pernambuco a Bahia; Passar de rico a pobr,e – de 

soldado a frade). 

Quando a preposição se puder substituir por 

acerca de, a respeito de, o complemento é 

Terminativo; v. g. Tratámos de musica, ou acerca 

de musica; Pensei sobre o negocio, ou a respeito 

do negocio. 

 

 

ERROS VULGARES 
 

 

Erros Correcção 

Hontem jantemos. Hontem jantamos. 

Não faze isso. Não faças isso. 

Tu mandastes. Tu mandaste. 

Havéra. Houvéra. 

Por mode. Por amor de. 

Menos razão. Menos razão. 

Casa meia cahida. Casa meio cahida. 

Vende-se livros. Vendem-se livros. 
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NOTA ADDITIVA 
 

 

Philosophicamente a Proposição se divide 

em duas classes, a proposição analytica e a 

proposição synthetica. A 1ª tem sujeito, verbo, e 

attributo distincto; a 2ª consta de sujeito verbo 

attributivo, isto é, verbo que contém a Idea de 

attributo, e se póde substituir por um verbo de 

existência (chamado verbo substantivo) e um 

attributo semelhante ao verbo. Ex: da proposição 

analytica: Antonio é estudante. Ex: da proposição 

synthetica Antonio estuda, na qual o verbo se póde 

substituir por está estudando ou é estudante. Mas 

na língua portugueza nem todos os verbos 

attributivos se podem substituir por um verbo de 

existência e um attributo distincto, tirado do verbo 

substituído. 

 

 

O desenvolvimento desta nota pertence á 

grammatica philosophica. 


