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SÉCULO XIV 

 

 

(1) Eu, muy pecador e nõ digno de todo bẽ, escreuy este liuro (...) (OE, p. 1, l. 9-
10) 

 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escreuer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LIURO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(2) (...) minha jrmãã e companheyra da casa diuinal e hũanal, que me rogaste 

muytas uezes (...) (OE, p. 1, l. 12-13) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rogar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Rogar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(3) (...) me rogaste muytas uezes que te fezesse em linguagem hũũ liuro dos 

fectos antygos (...) (OE, p. 1, l. 13-14) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LIURO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
TE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(4) (...) pera leeres (...) (OE, p. 1, l. 16) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ler: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(5) (...) ẽnos dias en que te cõuem cessar dos trabalhos corporaees. (OE, p. 1, l. 

17-18) 
 
(TU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cessar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(6) Mays, segundo diz o bẽẽto Sancto Agustinho, tal escriptura (...) (OE, p. 1. l. 

19-20) 
 
SANCTO AGUSTINHO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(7) (...) tal escriptura como esta que me tu demãdas (...) (OE, p. 1, l. 19-20) 
 
TU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Demandar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Demandar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(8) Mais, segundo diz Sancto Ysidoro (...) (OE, p. 1, l. 24) 
 
SANCTO YSIDORO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(9) (...) as Sanctas Escripturas emsinã o entendimẽto da mẽte e da alma do homẽ 

e tiran-no das uaydades do mũdo (...) (OE, p. 1, l. 21-p 2, l. 1-2) 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Tirar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
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(10) (...) reduzẽ-no ao amor do Senhor Deus (...) (OE, p. 2, l. 2) 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Reduzir: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(11) (...) onde diz Sam Jheronimo que aquelle que nõ sabe as sanctas leteras (...) 

(OE, p. 2, l. 3-4) 
 
SAM JHERONIMO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(12) E porem diz o propheta Baruc (...) (OE, p. 2, l. 4) 
 
BARUC: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(13) (...) hu som os principes das gentes que thesaurizam a prata e ho ouro (...) 

(OE, p.2, l. 13-14) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Thesaurizar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(14) Lançados som fora do mũdo (...) (OE, p. 2, l. 14-15) 
 
(PRINCIPES): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lançar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 

 
(15) (...) os faladores que buscarõ a prudẽcia e a sciencia que he da terra morrerõ 

(...) (OE, p. 2, l. 17-20) 
 
FALADORES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Morrer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(16)  (...) os faladores que buscarõ a prudẽcia e a sciencia que he da terra (...) 

(OE, p. 2, l. 17-18) 
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QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Buscar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(17) (...) perecerom polla sua neicidade. (OE, p. 2, l. 20) 
 
(FALADORES): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Perecer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(18) Onde diz Salamõ (...) (OE, p. 2, l. 21) 
 
SALAMÕ: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(19) (...) trabalhei-me fazer este liuro (...) (OE, p. 2, l. 24) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Trabalhar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(20) (...) fazer este liuro (...) (OE, p. 2, l. 24) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LIURO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(21) E co esto mesturey as outras cousas que me tu demandaste (...) (OE, p. 2, l. 

27-28) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mesturar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(22) (...) as outras cousas que me tu demandaste (...) (OE, p. 2, l. 27-28) 
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TU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Demandar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Demandar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(23) E puge nome a este liuro Orto do Esposo, s. Jhesu Christo (...) (OE, p. 2, l. 

30) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Puger: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(24) (...) ca em este liuro achara o rrude co que se ensine (...) (OE, p. 2, l. 36-37) 
 
(ELLE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ensinar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva pronominal 
 
(25) (...) o tybo co que sse acenda (...) (OE, p.2, l. 37) 
 
(ELLE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Acender: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva pronominal 
 
(26) (...) o fraco con que se conforte (...) (OE, p. 2, l. 38) 
 
(ELLE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Confortar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva pronominal 
 
(27) (...) o cansado co que seia recriado (...) (OE, p. 2, l. 39-40) 
 
(ELLE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Recriar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva pronominal 
 
(28) (...) o ffamiinto achara com que sse mãtenha (...) (OE, p. 2, l. 40) 
 
(ELLE): Paciente → [afetado, experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Manter: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva pronominal 
 
(29) Lea per este liuro o estudioso (...) (OE, p. 2, l. 40-p. 3, l. 1) 
 
ESTUDIOSO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ler: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(30) (...) achara cõ que se deleyte (...) (OE, p. 3, l. 1) 
 
(ELLE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Deleytar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(31) (...) Lea o enfadado (...) (OE, p.3, l. 1) 
 
ENFADADO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ler: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(32) (...) achara com que sse demoua (...) (OE, p. 3, l. 1-2) 
 
(ELLE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Demover-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(33) (...) Lea o sinpliz (...) (OE, p. 3, l. 2) 
 
SINPLIZ: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ler: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(34) (...) Lea o triste (...) (OE, p. 3, l. 3) 
 
TRISTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ler: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(35) (...) achara con que se alegre (...) (OE, p. 3, l. 3) 
 
(ELLE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Alegrar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(36) (...) porem leuãtemos os olhos do coraçõ a Jhesu Christo (...) (OE, p. 3, l. 6-

7) 
 
(NOS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levantar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(37) (...) em algũũs tenpos esta fonte çara-se (...) (OE, p. 3, l. 11-12) 
 
FONTE: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Çarar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
Construção ergativa 
 
(38) E os moradores da terra mandã alla hũa moça uirgem que cante a aquela 

fonte (...) (OE, p. 3, l. 12-14) 
 
MORADORES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mandar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
MOÇA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Mandar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(39) (...) hũa moça uirgem que cante a aquela fonte (...) (OE, p. 3, l. 13-14) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cantar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(40) (...) pera a terra fazer seu fruyto. (OE, p. 3, l. 15) 
 
FRUYTO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Fazer: Verbo transitivo de processo 
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Voz verbal: Ativa 
 
(41) (...) emviemos a el deuota oraçõ (...) (OE, p. 3, l. 17-18) 
 
(NOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Emviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
EL: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Emviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(42) (...) deuota oraçõ que cante ante el e seia recibuda por nos (...) (OE, p. 3, l. 

18-19) 
 
POR NOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 

 
(43) (...) que nos emvie a seu rogo rosas de paciencia (...) (OE, p. 3, l. 20) 
 
(UIRGEM): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Emviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
NOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Emviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(44) (...) asy como ẽuiou a hũũ escolastico (...) (OE, p. 3, l. 22) 
 
(ELLA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Emuiar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A HŨŨ ESCOLASTICO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Emuiar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(45) Hũa sancta uirgem, que auia nome Dorothea, era levada pera degolar (...) 
(OE, p. 3, l. 26-27) 

 
UIRGEM: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(46) (...) pera degolar (...) (OE, p. 3, l. 27) 
 
(A): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Degolar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(47) (...) hũũ escolastico leterado, que auia nome Theofilo, escarnecendo della 

(...) (OE, p. 3, l. 27-28) 
 
ESCOLASTICO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escarnecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
DELLA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Escarnecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(48) (...) disse-lhe (...) (OE, p. 3, l. 29) 
 
(ESCOLASTICO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(49) (...) emvia-me do parayso do teu esposo rosas e pomas. (OE, p. 3, l. 29-30) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Emviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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ME: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Emviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(50) E a sancta uirgem lhe respondeo (...) (OE, p. 3, l. 30) 
 
UIRGEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Responder: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Responder: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(51) (...) Certamẽte asy farey. (OE, p. 3, l. 30-31) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(52) E ella, quando ueo ao luguar (...) (OE, p. 3, l. 31-32) 
 
(ELLA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(53) (...) ao luguar onde auia de seer degolada (...) (OE, p. 3, l. 31-32) 
 
(ELLA): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Degolar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(54) (...) Fez oraçõ a Deus (...) (OE, p. 3, l. 32) 
 
(ELLA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A DEUS: Paciente → [afetado, experienciador] 
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Função sintática: Objeto indireto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(55) (...) hũũ menino que tragia ẽ hũũ pano de linho muy aluo (...) (OE, p. 3, l. 

33-34) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Trager: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(56) E dise-lhe a sancta uirgem (...) (OE, p. 3, l. 35) 
 
UIRGEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(57) (...) Rogo-te que leues esto a Theofilo (...) (OE, p. 3, l. 35-36) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rogar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
TE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Rogar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(58) (...) leves esto a Theofilo (...) (OE, p. 3, l. 35-36) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A THEOFILO: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, 
intenção, causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
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Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(59) (...) di-lhe (...) (OE, p. 3, l. 36) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(60) (...) Ex aquello que pidiste a Dorothea (...) (OE, p. 3, l. 36) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A DOROTHEA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(61) (...) pidiste a Dorothea que te emviasse do parayso do seu esposo. (OE, p. 

3, l. 36-37) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A DOROTHEA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(62) (...) te emviasse do parayso do seu esposo. (OE, p. 3, l. 37) 
 
(ELLA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Emviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 



 317 

TE: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Emviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(63) E a sancta uirgem foy degolada (...) (OE, p. 3, l. 37-p. 4, l. 1) 
 
UIRGEM: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Degolar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(64) E Theofilo estaua recontando o prometimẽto (...) (OE, p. 4, l. 1-2) 
 
THEOFILO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Recontar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(65) (...) o prometimẽto que lhe fezera a sancta uirgem (...) (OE, p. 4, l. 2) 
 
UIRGEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(66) (...) escarnecendo della (...) (OE, p. 4, l. 2-3) 
 
(THEOFILO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escarnecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
DELLA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Escarnecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(67) (...) tragia aquellas maçããs marauilhosas e as rossas muy fremossas (...) 

(OE, p. 4, l. 4-5) 
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(MENINO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Trager: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(68) (...) dise-lhe (...) (OE, p. 4, l. 5) 
 
(MENINO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(69) (...) Jrmãão, ex aqui aquello que te prometeu a uirgẽ muy sancta Dorothea 

(...) (OE, p. 4, l. 5-6) 
 
UIRGEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Prometer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
TE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Prometer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(70) (...) a uirgẽ muy sancta Dorothea, que te emuia do parayso do teu esposo. 

(OE, p. 4, l. 6-7) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Emuiar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
TE: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Emuiar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(71) E entõ Theofilo tomou as pomas e as rosas (...) (OE, p. 4, l. 7) 
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THEOFILO: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, 
intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Tomar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(72) (...) braadou muy grande uoz, dizendo (...) (OE, p. 4, l. 8) 
 
(THEOFILO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Braadar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(73) (...) dizendo: Uerdadeyro Deus he Jhesu Christo. (OE, p. 4, l. 8-9) 
 
(THEOFILO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(74) E diseron-lhe os conpanheyros (...) (OE, p. 4, l. 9) 
 
CONPANHEYROS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(75) (...) Ensandeces (...) (OE, p. 4, l. 9) 
 
(TU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ensandecer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(76) (...) ou dizes esso em jogo? (OE, p. 4, l. 9-10) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(77) Respondeu Theofilo (...) (OE, p. 4, l. 10) 
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THEOFILO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Responder: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(78) (...) Eu faley a Dorothea (...) (OE, p. 4, l. 17) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A DOROTHEA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(79) (...) dise-lhe em escarnho (...) (OE, p. 4, l. 18) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(80) (...) Molher, hu te uaas? (OE, p. 4, l. 18) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir-se: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(81) E ella me disse (...) (OE, p. 4, l. 18) 
 
ELLA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
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Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(82) Uou-me pera o meu amigo e meu esposo Jhesu Christo (...) (OE, p. 4, l. 19) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir-se: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(83) (...) Jhesu Christo, que me conuida pera muy sanctas uodas (...) (OE, p. 4, l. 

19-20) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Conuidar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Conuidar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(84) E eu lhe disse como a sandia (...) (OE, p. 4, l. 21) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(85) (...) quando fores em esse parayso (...) (OE, p. 4, l. 21-22) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(86) (...) emuia-me das rosas e das maçããs. (OE, p. 4, l. 22) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Emuiar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Emuiar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(87) E ella me prometeu que o farya. (OE, p. 4, l. 22-23) 
 
ELLA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Prometer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Prometer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(88) (...) prometeu que o farya. (OE, p. 4, l. 22-23) 
 
(ELLA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(89) E agora, tanto que foy degolada (...) (OE, p. 4, l. 23) 
 
(ELLA): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Degolar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(90) (...) ueeo a mỹ hũũ menino (...) (OE, p. 4, l. 24) 
 
MENINO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(91) (...) chamou-me de parte (...) (OE, p. 4, l. 25) 
 
(MENINO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 



 323 

Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(92) (...) falou-me tam perfectamente (...) (OE, p. 4, l. 25-26) 
 
(MENINO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(93) (...) amostrou-me (...) (OE, p. 4, l. 26-27) 
 
(MENINO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Amostrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Amostrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(94) (...) deu-me este pano cõ estas três rosas e três maçããs (...) (OE, p. 4, l. 27) 
 
(MENINO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(95) E, tanto que eu as tomey (...) (OE, p. 4, l. 29-30) 
 



 324 

EU: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Sujeito 
Tomar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(96) (...) comecey de braadar, logo aquelle moço nõ pareceu mais (...) (OE, p. 4, 

l. 30-31) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Braadar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(97) E logo Theofilo começou a braadar: Bemauẽturados som aquelles que 

creem em Jhesu Christo (...) (OE, p. 4, l. 32-33) 
 
THEOFILO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Braadar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(98) E degolarõ-no con os outros (...) (OE, p. 4, l. 34) 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Degolar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM OS OUTROS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Degolar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(99) (...) quando leemos pellas escripturas de Deus (...) (OE, p. 5, l. 9) 
 
(NOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ler: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(100) (...) entom fala Deus a nos (...) (OE, p. 5, l. 10) 
 
DEUS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
A NOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(101) (...) aprendemos as cousas uerdadeyras (...) (OE, p. 5, l. 10) 
 
(NOS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Aprender: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(102) (...) ẽno seu sancto nome deue o homẽ de fazer toda cousa (...) (OE, 

p. 5, l. 13-14) 
 
HOMẼ: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(103) E porẽ ẽno começo desta obra puge o nome de Jhesu Christo (...) 

(OE, p. 5, l. 18) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Puger: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(104) (...) ẽno seu nome a comecey (...) (OE, p. 5, l. 19) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Começar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(105) (...) o nome Jhesu (...) da mantiimẽto aa alma (...) (OE, p. 5, l. 26-

27) 
 
AA ALMA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(106) (...) abranda-a (...) (OE, p. 5, l. 28) 
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A: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Abrandar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(107) (...) hũta-a (...) (OE, p. 5, l. 28) 
 
A: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Huntar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(108) (...) quando o chama (...) (OE, p. 5, l. 28-29) 
 
(ELLA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(109) (...) todalas chagas da alma e do corpo, de que somos chagados pello 

peccado dos primeyros padres. (OE, p. 5, l. 32-33) 
 
(NOS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Chagar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(110) (...) em este nome uẽciam os sanctos os ẽmiigos da fe (...) (OE, p. 6, 

l. 1) 
 
SANCTOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Uencer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
ẼMIIGOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Uencer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(111) (...) asy como fez hũũ sancto bispo ẽ hũa desputaçõ (...) (OE, p. 6, l. 

1-2) 
 
BISPO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 



 327 

(112) Quando o enperador Constantino veeo a hũa cidade que chamã 
Bisancio (...) (OE, p. 6, l. 4-5) 

 
ENPERADOR: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(113) (...) ueerõ hũũs filosafos pera o reprehenderem (...) (OE, p. 6, l. 5-6) 
 
FILOSAFOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(114) (...) pera o reprehenderem (...) (OE, p. 6, l. 5-6) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Reprehender: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Reprehender: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(115) (...) queryã desputar sobre esto cõ hũũ sancto bispo, que auia nome 

Alexandre. (OE, p. 6, l. 6-7) 
 
(FILOSAFOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Desputar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
CÕ HŨŨ SANCTO BISPO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, 
causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (comitativo) 
Desputar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(116) E tanto que esto disse Sancto Aleixandre (...) (OE, p. 6, l. 13-14) 
 
ALEIXANDRE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(117) (...) logo o filosapho ficou mudo, com a boca çarrada. (OE, p. 6, l. 
14) 

 
FILOSAPHO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(118) (...) assy foi uẽẽcido. (OE, p. 6, l. 15) 
 
(FILOSAPHO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Uencer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(119) (...) hũũ daquelles filosaphos (...) escarnecia dos sanctos sacerdotes. 

(OE, p. 6, l. 16-18) 
 
FILOSAPHOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escarnecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
DOS SANCTOS SACERDOTES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Escarnecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(120)  (...) hũũ daquelles filosaphos que desputauã contra a ffe (...) (OE, p. 

6, l. 16-17) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Desputar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(121) (...) atreuẽdo-se ẽna sua palaura, que auia muyto aguda (...) (OE, p. 

6, l. 17-18) 
 
(FILOSAPHO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Atreuer-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(122) Hũũ he Deus do ceeo e da terra e de todalas as cousas, que as fez 

(...) (OE, p. 6, l. 21-22) 
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QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
AS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(123) Hũũ he Deus do ceeo e da terra e de todalas as cousas, que as fez e 

criou cõ a uirtude da sua palaura (...) (OE, p. 6, l. 21-23) 
 
(DEUS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Criar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(AS): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Criar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(124) Esta palaura e uerbo, que nos chamamos Filho de Deus (...) (OE, p. 

6, l. 23-24) 
 
NOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(125) (...) auẽdo misericórdia sobre os homẽẽs, liurou-os do error ẽ que 

eram (...) (OE, p. 6, l. 24-25) 
 
(ELLE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Livrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
OS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Livrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(126) (...) quis nacer de molher (...) (OE, p. 6, l. 26) 
 
(FILHO): Paciente → [afetado, experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
3acer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(127) (...) conuersar com os homẽẽs (...) (OE, p. 6, l. 26) 
 
(FILHO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Conversar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
COM OS HOMẼẼS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (comitativo) 
Conversar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
  
(128) (...) morrer por elles (...) (OE, p. 6, l. 27) 
 
(FILHO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Morrer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(129) E tanto que esto ouuio o fillosapho, ficou espantado (...) (OE, p. 6, l. 

31-32) 
 
(ELLE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(130) (...) porque o asy uẽẽcera. (OE, p. 6, l. 33) 
 
(VELHO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Uencer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Uencer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(131) E emduzia os outros que creessem aquello meesmo (...) (OE, p. 6, l. 

34) 
 
(FILOSAPHO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Emduzir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
OUTROS:  Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Emduzir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
  
(132) (...) marauilhando-sse muyto como se via assy mudado (...) (OE, p. 

6, l. 34-35) 
 
(FILOSAPHO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Marauilhar-se: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(133) (...) dizendo (...) (OE, p. 6, l. 35) 
 
(FILOSAPHO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(134) (...) jurando que era mudado e tragido aa ffe de Jhesu Christo (...) 

(OE, p. 6, l. 35-36) 
 
(FILOSAPHO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Jurar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(135) E asy foy fecto fiel per este nome Jhesu. (OE, p. 6, l. 37-38) 
 
(FILOSAPHO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(136) (...) os grandes filosaphos da cidade desputauã con el sobre a fe de 

Jhesu Christo. (OE, p. 6, l. 41-42-p. 7, l. 1) 
 
FILOSAPHOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Desputar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
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CON EL: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (comitativo) 
Desputar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(137) Se tu diseres a este cego, ẽno nome do teu deus, que receba uista 

(...) (OE, p. 7, l. 2-3) 
 
TU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
A ESTE CEGO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(138) Se tu diseres a este cego, ẽno nome do teu deus, que receba uista (...) 

(OE, p. 7, l. 2-3) 
 
(ELLE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
  
(139) (...) eu te escreuerey as palauras (...) (OE, p. 7, l. 5-6) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escreuer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
PALAURAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Escreuer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
TE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Escreuer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(140) (...) tu as dy ao cego per tua boca (...) (OE, p. 7, l. 6) 
 
TU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
AO CEGO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
  
(141) (...) Enno nome de Jhesu Christo (...) que resurgio (...) (OE, p. 7, l. 

7-8) 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Resurgir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(142) (...) sobio aos ceeos (...) (OE, p. 7, l. 8) 
 
(JHESU CHRISTO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Subir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(143) E entom disse Dinis ao cego estas palauras (...) (OE, p. 7, l. 8-9) 
 
DINIS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
AO CEGO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
  
(144) Se escreues, nõ me sabe bem, se hy nõ leer Jhesu (...) (OE, p. 7, 25-

26) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escreuer: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
  
(145) Hũũ caualeyro amaua muyto Jhesu Christo e (...) foy-sse a 

Jherusalem (...) (OE, p. 7, l. 30-31) 
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(CAUALEYRO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
  
(146) (...) andou per todolos sanctos lugares (...) (OE, p. 7, l. 31-32) 
 
(CAUALEYRO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Andar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(147) (...) lugares hu Jhesu Christo naceu, morreu, resurgiu (...) (OE, p. 7, 

l. 32-33) 
 
JHESU CHRISTO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
3acer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(148) (...) morreu (...) (OE, p. 7, l. 32) 
 
(JHESU CHRISTO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Morrer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(149) (...) resurgiu (...) (OE, p. 7, l. 33) 
 
(JHESU CHRISTO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Resurgir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(150) (...) cõuersou (...) (OE, p. 7, l. 33) 
 
(JHESU CHRISTO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Conuersar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(151) E em fim de todo ueeo aquel caualeyro ao monte Oliuete (...) (OE, 

p. 7, l. 33-34) 
 
CAUALEYRO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(152) (...) monte Oliuete, hu Jhesu Christo sobiu aos ceeos (...) (OE, p. 7, 

l. 34-p. 8, l. 1) 
 
JHESU CHRISTO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Subir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(153) (...) os seus seruentes leuarõ-no a hũũ físico (...) (OE, p. 8, l. 3-4) 
 
SEUENTES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(154) (...) o fisico lhe preguntou por suas condiçõões (...) (OE, p. 8, l. 5) 
 
FISICO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Preguntar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(155) (...) elles lhe diserõ que era muy alegre ẽno amor de Jhesu Christo 

(...) (OE, p. 8, l. 6) 
 
ELLES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(156) (...) Certamẽte cõ o grande prazer foy partido per meo o seu coraçõ. 

(OE, p. 8, l. 7-8) 
 
CORAÇÕ: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Partir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(157) E emtam abrirõ-lhe o costado (...) (OE, p. 8, l. 8) 
 
(FISICO E SERUENTES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Abrir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
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COSTADO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Abrir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(158) (...) lhes fazia lançar lagrimas doces (...) (OE, p. 8, l. 14-15) 
 
LHES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lançar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
LAGRIMAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Lançar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(159) Quando Sam Paulo foy degolado, saltou logo a cabeça fora do corpo 

(...) (OE, p. 8, l. 16-17) 
 
SAM PAULO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Degolar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(160) (...) chamou cõ uoz clara, per linguagem hebrayca dos judeus (...) 

(OE, p. 8, l. 18) 
 
(ELLE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(161) (...) e o elle nomeara tam ameude ẽ suas epistolas (...) (OE, p. 8, l. 

20) 
 
ELLE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
3omear: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(162) (...) el nomeou o nome de Jhesu ou nome de Christo quinhentas 

uezes en suas epistolas. (OE, p. 8, l. 20-22) 
 
EL: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
3omear: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa  
 
(163) (...) tantas uezes o nomeou em sua escriptura (...) (OE, p. 8, l. 23) 
 
(ELLE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
3omear: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(164) Qual foy aquel que esteue em periigos e ẽ temores e chamou o nome 

de Jhesu (...) (OE, p. 9, l. 1-2) 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa  
 
(165) (...) chamou o nome de Jhesu (...) (OE, p. 9, l. 2) 
 
(HOMẼ): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(166) (...) e nõ recebeu saude? (OE, p. 9, l. 2) 
 
(HOMẼ): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
  
(167) (...) a este me offereço (...) (OE, p. 9, l. 10-11) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Oferecer-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
A ESTE (HOMẼ): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Oferecer-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(168) Hũũ homẽ foy leuado ao jnferno pera ueer as pena que hi som (...) 

(OE, p. 9, l. 12-13) 
 
HOMẼ: Paciente → [afetado, experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Leuar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(169) Hũa uez preguando hũũ frade do nome de Jhesu muytas boas cousas 

(...) (OE, p. 9, l. 18-19) 
 
FRADE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Preguar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(170) E, quando ouuio a uirtude deste nome, escreueo o nome ẽna augua 

(...) (OE, p. 9, l. 20-21) 
 
(CIDADÃÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escreuer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(171) (...) beueo-a (...) (OE, p. 9, l. 21) 
 
(CIDAÃÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Beuer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
A: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Beuer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(172) (...) logo o leyxou a febre (...) (OE, p. 9, l. 22) 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Leyxar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(173) Hũũ homẽ auia grande odio mortal a outro por hũũ erro que lhe 

fezera (...) (OE, p. 9, l. 23-24) 
 
(ELLE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
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LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(174) (...) este homẽ, que asy auia esta malquerença, veeo a ẽfermar (...) 

(OE, p. 9 l. 24-25) 
 
HOMẼ: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ẽfermar: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(175) (...) rogarõ-no muytos (...) (OE, p. 9, l. 26) 
 
(HOMẼẼS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rogar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Rogar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(176) (...) que lhe perdoasse pollo amor de Deus (...) (OE, p. 9, l. 26) 
 
(ELLE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Perdoar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Perdoar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(177) (...) hũũ daqueles religiosos screueo ẽna fronte delle este nome 

Jhesu (...) (OE, p. 9, l. 29-30) 
 
(RELIGIOSO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Screuer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(178) (...) logo aquelle homẽ sanhudo foy amãsado (...) (OE, p. 9, l. 30) 
 
HOMẼ: Paciente → [afetado, experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Amãsar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(179) (...) elle meesmo pidyo perdom (...) (OE, p. 9, l. 31) 
 
ELLE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pidir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(180) (...) e de grado perdoou a aquelle que lhe auia errado (...) (OE, p. 9, 

l. 31-32) 
 
(HOMẼ): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Perdoar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
A AQUELLE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Perdoar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(181) aquelle que lhe auia errado (...) (OE, p. 9, l. 31-32) 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Errar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(182) (...) perdeo todo o odio que ante auia (...) (OE, p. 9, l. 32) 
 
(HOMẼ): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Perder: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(183) (...) Muyto me prazeria que eu seia ferido das bestas que me som 

aparelhadas (...) (OE, p. 9, l. 35-36) 
 
EU: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ferir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
DAS BESTAS QUE...: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
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Ferir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(184) (...) e eu as rogo que seiam trigosas (...) (OE, p. 9, l. 36-37) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rogar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
AS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Rogar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(185) (...) pera me matarem (...) (OE, p. 9, l. 37) 
 
(ELLAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Matar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Matar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(186) (...) eu as cõuidarey (...) (OE, p. 9, l. 37) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cõuidar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
AS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Cõuidar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(187) (...) pera me comerẽ (...) (OE, p. 9, l. 37-38) 
 
(ELLAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Comer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
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ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Comer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(188) (...) eu farey força (...) (OE, p. 10, l. 1) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(189) (...) pera seer comesto dellas (...) (OE, p. 10, l. 1) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Comer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
DELLAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Comer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(190) E, depois que foy deitado aos liõões (...) (OE, p. 10, l. 7) 
 
(SANCTO IGNACIO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Deitar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
AOS LIÕÕES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Deitar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(191) (...) os ouuyo rogir (...) (OE, p. 10, l. 7-8) 
 
OS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rogir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(192) (...) quero seer muudo cõ os dentes das bestas brauas (...) (OE, p. 10, 

l. 8-9) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Seer: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(193) E este Sancto Ignacio (...) sempre muyto ameude nomeaua este 

nome Jhesu (...) (OE, p. 10, l. 11-12) 
 
SANCTO IGNACIO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
3omear: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(194) E este Sancto Ignácio, antre os muytos tormẽtos que lhe fezerõ (...) 

(OE, p. 10, l. 11-12) 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(195) E dise-lhe o tirãno (...) (OE, p. 10, l. 14-15) 
 
TIRÃNO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(196) (...) que lhe mãdaria talhar a lingua (...) (OE, p. 10, l. 16) 
 
(ELLE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mandar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(197) (...) talhar a lingua (...) (OE, p. 10, l. 16) 
 
LINGUA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Talhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(198) (...) Posto que me talhes a lingua (...) (OE, p. 10, l. 16-17) 
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(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Talhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
LINGUA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Talhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(199) E entom chamou aficadamẽte os liõões (...) (OE, p. 10, l. 19-20) 
 
(TIRÃNO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
LIÕÕES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(200) (...) que o ueessem comer (...) (OE, p. 10, l. 19) 
 
(ELLES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Comer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Comer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(201) (...) dous leõões o afogarom tan solamente (...) (OE, p. 10, l. 19-20) 
 
LEÕÕES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Afogar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Afogar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
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(202) E, depois da sua morte (...) tiraron-lhe o coraçom (...) (OE, p. 10, l. 
23) 

 
(HOMẼẼS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Tirar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
CORAÇOM: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Tirar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(203) (...) partirõ-lho per meo (...) (OE, p. 10, l. 23-24) 
 
(HOMẼẼS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Partir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
O: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Partir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 

 
 
 
 

SÉCULO XVI 
 
 
 

(1) (...) eu me contentara muyto se Nosso Senhor (...) (LOGR, p. 131, l. 10-11) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contentar-se: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica)  
 
(2) (...) para que possa fazer isto que sobre tudo tanto desejo. (LOGR, p. 131, l. 

17) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
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(3) (...) menos mal seraa fazer-se per mi (...) (LOGR, p. 131, l. 25) 
 
(LIVRO): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva pronominal 
 
PER MI: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva pronominal 
 
(4) (...) pois he rezão que se faça (...) (LOGR, p. 131, l. 25-26) 
 
(LIVRO): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva pronominal 
 
(5) (...) a vergonha da reprehensão que alguns me podem dar (...) (LOGR, p. 131, 

l. 26-p. 132, l. 27) 
 
ALGUNS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(6) (...) muyto grandes façanhas que os reys fazem com a lança (...) (LOGR, p. 

132, l. 29) 
 
REYS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
  
(7) (...) se nam ouvesse quem com a pena as escrevesse (...) (LOGR, p. 132, l. 

30) 
 
QUEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
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AS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(8) (...) e louvasse. (LOGR, p. 132, l. 31) 
 
(QUEM): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Louvar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(9) (...) quem delle ouvesse d’escrever devia de ter tam alto estilo (...) (LOGR, p. 

132, l. 32-33) 
 
QUEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(10) (...) eu sem nenhum saber viesse a escrever sua vida (...) (LOGR, p. 132, l. 

47-48) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
VIDA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(11) (...) do tempo de seu nacimento tee ser alçado por Rey (...) (LOGR, p. 132, 

l. 48) 
 
(DOM JOÃO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Alçar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(12) (...) quero fazer hum breve sumario de sua vida (...) (LOGR, p. 132, l. 61-p. 

133, l. 62) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
SUMARIO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(13) (...) pera todos desejarem de ouvir, que lendo por ellas (...) (LOGR, p. 133, 

l. 63) 
 
(TODOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ler: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(14) (...) nas pallavras com que ho digo. (LOGR, p. 133, l. 64-65) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(15) (...) quanto vossa alteza com ysso avia de folgar pois lhe parece tam bem 

(...) (LOGR, p. 133, l. 71-72) 
 
VOSSA ALTEZA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Folgar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(16) (...) lhe fiz este serviço (...) (LOGR, p. 133, l. 72) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(17)  (...) a ser julgado de muytos (...) (LOGR, p. 133, l. 74) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Julgar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
DE MUYTOS (HOMENS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
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Função sintática: Agente da passiva 
Julgar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(18) (...) estas foram as causas por que ysto escrevi (...) (LOGR, p. 133, l. 91) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
YSTO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(19) (...) porque Deus soo me ajudou (...) (LOGR, p. 133, l. 92) 
 
DEUS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ajudar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Ajudar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(20) (...) e aas vezes tinha nas alvas hũas veas de sangue que o faziam com 

menencoria ser muy temido (...) (LOGR, p. 137, l. 9-11) 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Temer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(21) (...) dahi por diante engordou algũa cousa. (LOGR, p. 137, l. 18-19) 
 
(DOM JOÃO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Engordar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(22) (...) falava muito bem (...) (LOGR, p. 137, l. 22-23) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa  
 
(23) (...) tocava muito bem qualquer cousa. (LOGR, p. 137, l. 26) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Tocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(24) (...) todallas leis que fazia (...) (LOGR, p. 138, l. 34) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(25) (...) defendeo as sedas (...) (LOGR, p. 138, l. 35) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Defender: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(26) (...) defendeo as mulas (...) (LOGR, p. 138, l. 36) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Defender: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(27) (...) defendeo os jogos (...) (LOGR, p. 138, l. 37) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Defender: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
  
(28) (...) outro tanto tinha dito aos meyrinhos acerca das prisões com as pessoas 

honrradas. (LOGR, p. 138, l. 44) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
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(29) (...) por querer mandar corregedores aas terras dos senhores (...) (LOGR, p. 
138, l. 45-46) 

 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mandar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
CORREGEDORES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Mandar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(30) (...) todallas sestas-feyras hia sempre aa Relaçam pollas menhãs (...) 

(LOGR, p. 138, l. 47-48) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Hir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(31) (...) aos sábados aa tarde hia aa Fazenda (...) (LOGR, p. 138, l. 49) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Hir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(32) (...) estava na mesa della com os veadores e escrivães vendo as cousas que 

relevavam (...) (LOGR, p. 138, l. 49-50) 
 
(ELLES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Relevar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(33)  (...) em qualquer pessoa que fallava ou estava como nam devia (...) 

(LOGR, p. 138, l. 58-59) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(34) (...) tam grandemente ensinava os homens (...) (LOGR, p. 138, l. 59-60) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Ensinar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
HOMENS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Ensinar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(35) (...) por falsa enformaçom passou hum alvara em que deu de perda a hum 

homem (...) (LOGR, p. 139, l. 67-68) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Passar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
ALVARA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Passar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(36) (...) lhe mandou dar os dozentos mil reais (LOGR, p. 139, l. 70) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mandar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(37) (...) lhe mandou dar os dozentos mil reais (...) (LOGR, p. 139, l. 70) 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(38) (...) as cousas que com guosto fazia eram mays perfeytas que todas (...) 

(LOGR, p. 139, l. 72) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(39) (...) pessoas muy principaes a que fazia grandes mercês (...) (LOGR, p. 139, 

l. 78-79) 
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(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
A QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(40) (...) pessoas muy principaes a que fazia grandes merces e dava parte de seus 

segredos e conselhos (...) (LOGR, p. 139, l. 78-80) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
A QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(41) (...) dos outros e da gente meaã e dos povos foy grandemente amado e 

querido. (LOGR, p. 139, l. 84-85) 
 
(DOM JOÃO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Amar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(42) (...) e querido. (LOGR, p. 139, l. 85) 
 
(DOM JOÃO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Querer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(43) E depoys de sua morte foy de todos em geeral muy chorado (...) (LOGR, p. 

139, l. 85-86) 
 
DE TODOS EM GEERAL: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Chorar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(44) (...) quando prometia algũa cousa (...) (LOGR, p. 139, l. 87-88) 
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(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Prometer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(45) (...) soo com sua pallavra hiam hos homens tam contentes e satisfeytos (...) 

(LOGR, p. 139, l. 88-89) 
 
HOMENS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Hir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(46) (...) com qualquer homem que em especial tinha alguũa cousa boa folguava 

muyto. (LOGR, p. 139, l. 93-p. 140, l. 94) 
 
(DOM JOÃO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Folguar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(47) (...) quando lhe queriam falar (...) (LOGR, p. 140, l. 95-96) 
 
(DONAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(48) (...) depoys de sua morte se enfadaram de ho ser (...) (LOGR, p. 140, l. 100) 
 
(YPOCHRITAS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Enfadar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(49) Favoreceo muyto hos bons officiaes de todollos officios (...) (LOGR, p. 140, 

l. 102-103) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Favorecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
OFFICIAES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Favorecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
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(50) (...) dezia que nam serviam de mays que de se fazerem fracos (...) (LOGR, 
p. 140, l. 105) 

 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(51) (...) dezia que nam serviam de mays que de se fazerem fracos (...) (LOGR, 

p. 140, l. 105) 
 
(MOÇOS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(52) (...) hos escoziam (...) (LOGR, p. 140, l. 106) 
 
(HOMENS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escozer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
HOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Escozer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(53) (...) ficavam pera sempre com receo e covardos. (LOGR, p. 140, l. 106-107) 
 
(MOÇOS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(54) E em muy grande maneyra criava e douctrinava hos moços e a todos (...) 

(LOGR, p. 140, l. 107-108) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Criar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
MOÇOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Criar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
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A TODOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Criar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(55) (...) douctrinava hos moços e a todos (...) (LOGR, p. 140, l. 108) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Douctrinar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
MOÇOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Douctrinar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
A TODOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Douctrinar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(56) (...) qualquer que por seu prazer casava (...) (LOGR, p. 140, l. 109) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Casar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(57) (...) lho pedia por merce (...) (LOGR, p. 140, l. 109) 
 
(CRIADO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
LH(E): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(58) (...) o hia receber a sua casa que fosse pobre escudeyro (...) (LOGR, p. 140, 

l. 109-110) 
 
(DOM JOÃO): Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, 
intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
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Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(59) (...) e eu lhe vi em Evora antes das festas hir receber a casa de seu sogro 

hum Ruy da Costa porteiro da camara (...) (LOGR, p. 140, l. 110-112) 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
RUY DA COSTA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(60) Favoreceo muyto os cavaleyros (...) (LOGR, p. 140, l. 112-113) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Favorecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
CAVALEYROS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Favorecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(61) (...) fazia-lhe muyta honrra e muytas merces (...) (LOGR, p. 140, l. 113) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(62) (...) dezia que eram como a sardinha, que era muyta e sabia muyto bem, e 

custava muyto pouco (...) (LOGR, p. 140, l. 114) 
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(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(63) Foy muyto nobre e gram liberal em fazer merces e dadivas a quem devia 

(...) (LOGR, p. 140, l. 116-117) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
A QUEM DEVIA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(64) (...) dava poucas tenças a homens solteyros (...) (LOGR, p. 140, l. 118-119) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
A HOMENS SOLTEYROS: Paciente → [afetado, experienciador, 
desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(65) (...) merces de dinheiro dava mais e mayores que os outros reys de seu 

tempo (...) (LOGR, p. 140, l. 119-120) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(66) (...) sem alvaraes nem despachos lhe mandava dar o dinheiro na mão com 

pallavras de amor (...) (LOGR, p. 140, l. 121-122) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mandar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
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(67) (...) sem alvaraes nem despachos lhe mandava dar o dinheiro na mão com 
pallavras de amor (...) (LOGR, p. 140, l. 121-122) 

 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(68) (...) de que ficavam tam contentes e satisfeytos (...) (LOGR, p. 140, l. 123) 
 
(HOMENS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(69) (...) geralmente a todos seus moradores fazia em cada hum anno merce (...) 

(LOGR, p. 140, l. 124-125) 
 
(DOM JOÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
A TODOS SEUS MORADORES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(70) (...) como traziam certidam da Fazenda de como avia hum anno que a nam 

ouveram (...) (LOGR, p. 140, l. 125-126) 
 
(MORADORES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Trazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(71) (...) somente os veadores ou escrivães da Fazenda lha despachavam (...) 

(LOGR, p. 140, l. 127-128) 
 
VEADORES OU ESCRIVÃES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Sujeito 
Despachar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
LH(E): Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
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Despachar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(72) (...) se faziam cadernos de muitas pessoas (...) (LOGR, p. 140, l. 128) 
 
CADERNOS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva pronominal 
 
(73) (...) os veadores da Fazenda punham por fora na margem a cantidade que 

lhe parecia que cada hum devia d’aver (...) (LOGR, p. 141, l. 129-130) 
 
VEADORES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
CANTIDADE: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(74)  (...) os quaes cadernos el-rey via e a muitos acrecentava em mais merce (...) 

(LOGR, p. 141, l. 131-132) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Acrecentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
A MUITOS (CADERNOS): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto indireto 
Acrecentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(75) (...) nam somente fazia merces a seus criados e naturaes (...) (LOGR, p. 

141134-135) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
A SEUS CRIADOS E NATURAES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa  
 
(76) (...) muytas e grandes pessoas recebiam delle em cada hum anno muytas e 

grandes merces secretamente (...) (LOGR, p. 141, l. 136-138) 
 
PESSOAS: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, 
intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
DELLE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (agentivo) 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(77) (...) muytas e grandes pessoas (...) dos quaes elle recebia muytos e grandes 

avisos muy necesarios (...) (LOGR, p. 141, l. 136-139) 
 
ELLE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
DOS QUAES (HOMENS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (agentivo) 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(78) (...) dava muyto poucas cousas da coroa (...) (LOGR, p. 141, l. 142) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(79) (...) tanto cuydado de quem no bem servia (...) (LOGR, p. 141, l. 145-146) 
 
QUEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Servir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Servir: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa  
 
(80) (...) trazia secretamente hum livro escripto por sua mão (...) (LOGR, p. 141, 

l. 146) 
 
LIVRO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
POR SUA MÃO:  Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(81) (...) aquella a que mais obrigaçam tinha a dava (...) (LOGR, p. 141, l. 154) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
AQUELLA A QUE MAIS OBRIGAÇAM TINHA: Paciente → [afetado, 
experienciador, desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(82) (...) de que muytos se espantavam (...) (LOGR, p. 141, l. 156) 
 
(HOMENS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Espantar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(83) (...) todollos homens autos pera delles se servir nas cousas pera que eram 

(...) (LOGR, p. 141, l. 159-160) 
 
(ELLE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Servir-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(84) (...) assi era sempre muyto bem servido (...) (LOGR, p. 141, l. 17-18) 
 
(EL-REY): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Servir: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Passiva nominal 
 
(85) Tinha muyto grande cuydado de prover as cousas de seus reynos (...) 

(LOGR, p. 142, l. 167-168) 
 
(ELLE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Prover: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(86) (...) na mayor força das festas do casamento do principe seu filho se faziam 

com mais diligencia as torres e cava de Olivença e outras fortalezas do 
estremo. (LOGR, p. 142, l. 169-171) 

 
TORRES, CAVA E FORTALEZAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva pronominal 
 
(87) (...) cortava com hũa espada tres e quatro tochas juntas (...) (LOGR, p. 142, 

l. 180-181) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cortar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
TOCHAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Cortar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(88) (...) folgava de montear e de caçar (...) (LOGR, p. 142, l. 182) 
 
(EL-REY): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Folgar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(89) (...) folgava de montear (...) (LOGR, p. 142, l. 182) 
 
(ELLE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Montear: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
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(90) (...) folgava de montear e de caçar com galgos e com açores (...) (LOGR, p. 
142, l. 182) 

 
(ELLE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Caçar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
COM GALGOS E COM AÇORES: Agente → [desencadeador, controle, 
intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Caçar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(91) (...) muito bons librees e alãos que sempre mandava lançar a touros (...) 

(LOGR, p. 142, l. 185-186) 
 
(El-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Mandar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(92) (...) muito bons librees e alãos que sempre mandava lançar a touros (...) 

(LOGR, p. 142, l. 185-186) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lançar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
  
A TOUROS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Lançar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(93) (...) muytas vezes via lutar (...) (LOGR, p. 142, l. 187) 
 
(LUTADORES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lutar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(94) (...) todas estas cousas elle fazia muito bem em sua primeyra ydade (...) 

(LOGR, p. 142, l. 191-192) 
 
ELLE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(95) (...) gabava tanto os homens que as fazião bem (...) (LOGR, p. 142, l. 192-

193) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Gabar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
HOMENS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Gabar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(96) (...) os homens que as fazião bem (...) (LOGR, p. 142, l. 192-193) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(97) (...) todos trabalhavam por terem boas manhas (...) (LOGR, p. 142, l. 193-

194) 
 
TODOS (OS HOMENS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Trabalhar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(98) (...) em seu tempo ouve homens muy manhosos e que valião muito por ysso 

e eram delle estimados. (LOGR, p. 142, l. 194-195) 
 
(ELLES): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estimar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(99) Folgava com concerto e limpeza (...) (LOGR, p. 142, l. 196) 
 
(EL-REY): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Folgar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
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(100) Vestia-se ricamente (...) (LOGR, p. 143, l. 199) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vestir-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Reflexiva 
 
(101) (...) quando assi se vestia avia sempre muytos homens muyto bem 

vestidos (...) (LOGR, p. 143, l. 201-202) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vestir-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Reflexiva  
 
(102) (...) sempre nos tais dias se vestia também a rainha e as damas (...) 

(LOGR, p. 143, l. 203-204) 
 
RAINHA E DAMAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vestir-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Reflexiva  
 
(103) (...) cavalgava polla cidade e muitas vezes com trombetas, e 

atabales, charamellas e sacabuxas (...) (LOGR, p. 143, l. 206-207) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cavalgar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(104) (...) andava as ruas principaes (...) (LOGR, p. 143, l. 208) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Andar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(105) (...) ho povo e todos recebiam muyto contentamento (...) (LOGR, p. 

143, l. 208-209) 
 
POVO E (HOMENS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
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(106) (...) lhe alimpavam com grande deligencia as ruas (...) (LOGR, p. 
143, l. 209-210) 

 
(POVO E HOMENS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Alimpar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
RUAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Alimpar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(107) (...) lançavam panos aas janelas e as molheres postas nellas (...) 

(LOGR, p. 143, l. 210) 
 
(POVO E HOMENS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lançar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(108) (...) se via um homem honrrado aa sua porta (...) perguntava-lhe 

algũa cousa (...) (LOGR, p. 143, l. 211-212) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Perguntar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Perguntar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(109) (...) os homens ficavam com grande contentamento (...) (LOGR, p. 

143, l. 212-213) 
 
HOMENS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(110) (...) ganhava com isso os corações de seus povos. (LOGR, p. 143, l. 

213) 
 
(EL-REY): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ganhar: Verbo transitivo de processo 
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Voz verbal: Ativa 
 
(111) E sempre hia aa carreyra (...) (LOGR, p. 143, l. 213-214) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Hir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(112) (...) fazia correr todos os que ho bem faziam (LOGR, p. 143, l. 214-

215) 
 
OS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Correr: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(113) (...) todos os que ho bem faziam (...) (LOGR, p. 143, l. 214) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(114) (...) elle corria as mais das vezes (...) (LOGR, p. 143, l. 215) 
 
ELLE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Correr: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(115) (...) o fazia com muita graça e desenvoltura (LOGR, p. 143, l. 215-

216) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(116) Comia muyto e muyto bem com muyto vagar e cerimonia (...) 

(LOGR, p. 143, l. 218) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Comer: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(117) E atee hidade de trinta e seis annos em que adoeceo (...) (LOGR, p. 

143, l. 225-226) 
 
(EL-REY): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Adoecer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(118) (...) o bebeo muyto temperadamente. (LOGR, p. 143, l. 227-228) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Beber: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
O: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Beber: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(119) (...) se com payxão fazia ou dizia algũa cousa era logo tam 

arrependido (...) (LOGR, p. 144, l. 236-237) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(120) (...) se com payxão fazia ou dizia algũa cousa era logo tam 

arrependido (...) (LOGR, p. 144, l. 236-237) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(121) (...) era logo tam arrependido (...) (LOGR, p. 144, l. 237) 
 
(EL-REY): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ser: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival  
 
(122) (...) depois que foy rei (...) (LOGR, p. 144, l. 240) 
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(DOM JOÃO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ser: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival  
 
(123) (...) foy nisso tam temperado e casto (...) (LOGR, p. 144, l. 240-241) 
 
(DOM JOÃO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ser: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival  
 
(124) (...) nunca em sua vida lhe pediram cousa aa honrra das cinco 

chagas que nam fizesse (...) (LOGR, p. 144, l. 246-247) 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(125) (...) que nam fizesse (...) (LOGR, p. 144, l. 247) 
 
(ELLE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(126) (...) se recolhia com muyta devaçam a rezar hos sete psalmos (...) 

(LOGR, p. 144, l. 250) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Recolher-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(127) (...) a rezar os sete psalmos (...) (LOGR, p. 144, l. 250) 
 
(ELLE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rezar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(128) (...) tardava tanto que era muyto trabalho aos que ho aguardavam 

(...) (LOGR, p. 144, l. 252-253) 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Aguardar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa  
 
(129) (...) polas menhãs na cama e aa mesa rezava sempre as oras de 

Nossa Senhora (...) (LOGR, p. 144, l. 254-255) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rezar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(130) O qual doo dava sempre d’esmola a algum cavaleiro prove (...) 

(LOGR, p. 144, l. 265-266) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
A ALGUM CAVALEIRO PROVE: Paciente → [afetado, experienciador, 
desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(131) (...) e era boa esmola que sempre tiraria vinte covados de contray. 

(LOGR, p. 144, l. 266-267) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Tirar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(132) E o lavar de pees aos pobres e todallas outras cerimonias fazia com 

tanto acatamento e lagrimas que aos bons religiosos dava singular enxempro 
(...) (LOGR, p. 144, l. 267-p. 145, l. 268-269) 

 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(133) E as festas eram delle com grande veneraçam celebradas (...) 

(LOGR, p. 145, l. 270-271) 
 
DELLE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Celebrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(134) (...) e sempre nellas se vestia ricamente (...) (LOGR, p. 145, l. 271) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vestir-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Reflexiva  
 
(135) (...) dia de Sam Jorge fazia sempre festa por caso da Gorrotea (...) 

(LOGR, p. 145, l. 275-276) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(136) Fez christão el-rey de Manicongo (...) (LOGR, p. 145, l. 284) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
EL-REY: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(137) (...) edeficou a cidade de São Jorge na Mina (LOGR, p. 145, l. 285) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Edificar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
CIDADE: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Edificar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(138) (...) foi o primeyro que ordenou o descobrimento da Yndia (...) 

(LOGR, p. 145, l. 286) 
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QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ordenar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(139) (...) venceu a batalha de Touro (...) (LOGR, p. 145, l. 286-287) 
 
(EL-REY): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vencer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(140) Ordenou e começou o grande esprital de Lixboa (...) (LOGR, p. 145, 

l. 288) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ordenar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(141) (...) e começou o grande esprital de Lixboa (...) (LOGR, p. 145, l. 

288) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Começar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(142) E falleceo de doença muy comprida em ydade de corenta annos (...) 

(LOGR, p. 145, l. 295-p. 146, l. 296) 
 
(EL-REY): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falecer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(143) Livro da vida (...) e muito poderoso principe el-rey Dom João ho 

segundo deste nome (...) Ordenado e escripto no anno de Nosso Senhor Jesu 
Christo de mil e quinhentos e trinta e tres per Garcia de Resende (...) (LOGR, 
p. 147, l. 2-9) 

 
(LIVRO): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
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PER GARCIA DE RESENDE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, 
causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(144) (...) o servio em cousas de muyta fieldade atee a hora de sua morte 

(...) (LOGR, p. 147, l. 11-12) 
 
(GARCIA DE RESENDE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Servir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Servir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(145) (...) foy assi de caminho aa casa da raynha (...) (LOGR, p. 149, l. 29-

30) 
 
(ELLE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Hir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(146) Ha rainha tinha em hum anel hũa esmeralda de muito preço que 

muito estimava, a qual per esquecimento nam tirou do dedo e se lhe quebrou 
em pedaços. (LOGR, p. 149, l. 30-33) 

 
(ESMERALDA): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Quebrar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
Construção ergativa 
 
(147) “(...) agora concebereis dhum filho que estimareys mais que todallas 

esmeraldas do mundo (...)” (LOGR, p. 149, l. 36-37) 
 
(VÓS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Conceber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
DHUM FILHO QUE...: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Conceber: Verbo transitivo de processo 
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Voz verbal: Ativa  
 
(148) (...) naquela hora emprenhou do principe Dom Joam seu filho (...) 

(LOGR, p. 149, l. 38-39) 
 
(RAINHA): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Emprenhar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
DO PRINCIPE DOM JOAM SEU FILHO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Emprenhar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(149) (...) naquela hora emprenhou do principe Dom Joam seu filho, o 

qual pario na muyto nobre e sempre leal cidade de Lixboa (...) (LOGR, p. 
149, l. 38-40) 

 
(ELLA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Parir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(PRINCIPE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Parir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(150) Naceo aos tres dias do mes de Mayo do ano de Nosso Senhor Jesu 

Christo de mil e quatrocentos e cincoenta e cinco annos (...) (LOGR, p. 149, 
l. 41-p. 150, l. 42-43) 

 
(PRINCIPE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
3acer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(151) (...) el-rey e a rainha receberão grandissimo contentamento (...) 

(LOGR, p. 150, l. 43-44) 
 
EL-REY E RAINHA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(152) (...) foy o principe bautizado na See de Lisboa com grande 

solẽnidade. (LOGR, p. 150, l. 49-50) 
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PRINCIPE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Bautizar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(153) (...) todollos senhores, e fidalgos, senhoras, donas, e damas hiam a 

pee (...) (LOGR, p. 150, l. 53-54) 
 
SENHORES, E FIDALGOS, SENHORAS, DONAS, E DAMAS: Agente → 
[desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Hir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(154) (...) levaram muytas tochas apagadas (...) (LOGR, p. 150, l. 54-55) 
 
(SENHORES, E FIDALGOS, SENHORAS, DONAS, E DAMAS): Agente → 
[desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(155) E ho muyto excelente infante Dom Fernando yrmão d’ el-rey, levava 

ho principe nos braços debaixo de hum paleo de rico brocado. (LOGR, p. 
150, l. 55-57) 

 
DOM FERNANDO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
PRINCIPE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(156) E hia com elle ho muy catholico e virtuosissimo infante Dom 

Anrrique tio d’ el-rey, e ha muito excelente infanta Dona Catherina yrmãã d’ 
el-rey, e a muito illustre senhora Dona Felipa yrmã da raynha, e marquesa 
de Vila Viçosa, e outros muitos senhores e senhoras, e muita e muy nobre 
fidalguia. (LOGR, p. 150, l. 57-62) 

 
DOM ANRRIQUE, E DONA CATHERINA, E DONA FELIPA, E 
MARQUESA, E SENHORES, E SENHORAS, e FIDALGUIA: Agente → 
[desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Hir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
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COM ELLE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Hir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(157) Sayram da Sé a recebê-lo com muito solẽne precissam o arcebispo 

de Braga, e tres bispos com muyta e muy honrrada clerezia (...) (LOGR, p. 
150, l. 66-68) 

 
ARCEBISPO, E BISPOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sayr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(158) Sayram da Sé a recebê-lo com muito solẽne precissam o arcebispo 

de Braga, e tres bispos com muyta e muy honrrada clerezia (...) (LOGR, p. 
150, l. 66-68) 

 
(ELLES): Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, 
intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
 
(159) (...) ho arcebispo ho bautizou. (LOGR, p. 150, l. 68) 
 
ARCEBISPO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Bautizar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
HO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Bautizar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(160) Ho paleo levavam estes senhores diante, o conde de Villa Real, Dom 

Pedro de Meneses, e o prior do Crato, Dom Vasco de Tayde. (LOGR, p. 150, 
l. 68-70) 

 
CONDE, E PRIOR: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
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(161) Ho saleyro levava Dom Fernando de Meneses, e ho gomil e bacio 
da offerta Lionel de Lima. (LOGR, p. 150, l. 71-72-p. 151, l. 73) 

 
DOM FERNANDO DE MENESES: Agente → [desencadeador, controle, 
intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(162) Ho saleyro levava Dom Fernando de Meneses, e ho gomil e bacio da 

offerta Lionel de Lima. (LOGR, p. 150, l. 71-72-p. 151, l. 73) 
 
LIONEL DE LIMA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
(Levar): Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(163) Foy grademente criado com muyto grande cuydado (...) (LOGR, p. 

151, l. 81) 
 
(PRINCIPE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Criar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(164) (...) lhe deu bons mestres que o ensinassem a ler, rezar, e latim, e 

escrever (...) (LOGR, p. 151, l. 84-85) 
 
(EL-REY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(165) (...) bons mestres que o ensinassem a ler, rezar, e latim, e escrever 

(...) (LOGR, p. 151, l. 84-85) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ensinar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
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Função sintática: Objeto direto 
Ensinar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(166) (...) bons mestres que o ensinassem a ler (...) (LOGR, p. 151, l. 84-

85) 
 
(ELLE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ler: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(167) (...) bons mestres que o ensinassem a ler, rezar (...) (LOGR, p. 151, 

l. 84-85) 
 
(ELLE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rezar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(168) (...) bons mestres que o ensinassem a ler, rezar, e latim, e escrever 

(...) (LOGR, p. 151, l. 84-85) 
 
(ELLE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(169) (...) moços bem ensinados pera se criarem com elle (...) (LOGR, p. 

151, l. 86) 
 
(ELLES): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Criar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva pronominal 
 
COM ELLE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Criar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva pronominal 
 
(170) (...) pera se criarem com elle e ho servirem (...) (LOGR, p. 151, l. 

86) 
 
(ELLES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Servir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
HO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Servir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(171) (...) tudo feito como tal pay ordenava (...) (LOGR, p. 151, l. 87) 
 
PAY: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ordenar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(172) (...) asi como crecia no corpo e na ydade (...) (LOGR, p. 151, l. 88) 
 
(PRINCIPE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Crecer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa  
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APÊ�DICE B – Conjunto de dados de Agente e de Paciente 

obtidos dos corpora de português europeu contemporâneo 
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MODALIDADE ORAL42 

 

 

 

I) Participante com habilitação em escola primária ou menos 

 

 

(1) então a gente íamos para o campo (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(2) lavar a roupa (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lavar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ROUPA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Lavar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(3) os homens iam lá (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
HOMENS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(4) só as mulheres é que iam lavar a roupa (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
MULHERES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lavar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ROUPA: Paciente → [afetado] 

                                                           
42 Na digitação dos exemplos depreendidos da amostra do CRPC, desconsideramos sinais de transcrição do 
tipo: /, //, $ etc. 
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Função sintática: Objeto direto 
Lavar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(5) os homens só iam para o baile (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
HOMENS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(6) a gente combinava a hora (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Combinar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(7) levámos o almoço (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(8) o almoço eh eh comia a gente ao meio da manhã (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Comer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ALMOÇO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Comer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(9) comia-se uma pequena refeição (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
REFEIÇÃO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Comer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(10) a gente comíamos (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
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A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
exprienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Comer: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(11) ao depois a gente ia (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(12) lavámos a roupa (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lavar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ROUPA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Lavar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(13) botamo-la a corar outra a enxugar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Botar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(14) botamo-la a corar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Corar: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(15) outra a enxugar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
OUTRA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Enxugar: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(16) levámos um banco de lavar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
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Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(17) a gente só ia para o rio no verão (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(18) no inverno lavámos ali no ribeiro (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lavar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(ROUPA): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Lavar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(19) a roupa que não estava branca (...) trazíamo-la acamada numa bacia 

(CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Trazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(20) trazíamo-la para casa (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Trazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(21) dávamos-lhe então a barrela (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
(22) a barrela era botávamos-lhe um lençol por cima (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Botar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(23) do poceiro da que dávamos a barrela (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(24) botamos o poceiro em cima da banca (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Botar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(25) botava-se água quente por cima (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ÁGUA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Botar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(26) e aquela água quente ia com o cheiro da da borralha (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl03) 
 
ÁGUA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(27) no outro dia íamos com ela para o ribeiro ou para o rio (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl03)  
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(28) batiamo-la (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
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(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Bater: Verbo transitivo de ação/Atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Bater: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(29) passava-se por água (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(ROUPA): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Passar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(30) e vinha a cheirar a roupa à barrela (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ROUPA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Cheirar: Verbo intransitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(31) então eles andavam andavam todos nas lamas do arroz a emarinhar terras 

(CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Emarinhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
TERRAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Emarinhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(32) para a gente pôr o arroz (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ARROZ: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
(33) uma rapariga que falasse cá fora de fora dos pais (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(34) se falasse com o rapaz já já era doida (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
RAPARIGA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM O RAPAZ: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (comitativo) 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(35) íamos para a pândega (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(36) ia sempre os nossos pais com a gente (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
PAIS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(37) eles vinham cá ao fim de oito dias (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
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ELES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(38) namorar a gente (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
3amorar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A GENTE: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, 
intenção, causa] 
Função sintática: Objeto direto 
3amorar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(39) procurar a rapariga (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(RAPAZES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Procurar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(40) estávamos (...) a conversar o tempo que fosse preciso (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Conversar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(41) só cá entraram dentro (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(RAPAZES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Entrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(42) quando vieram fazer o pedido do casamento (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
(RAPAZES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(43) a gente falava hoje com um (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM UM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (comitativo) 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(44) se ele fizesse uma coisita de nada (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(45) ia a andar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(RAPAZ): Agente → [desencadeador, controle, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Andar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(46) e vinha outro (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
OUTRO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(47) aquele que andasse para sério (...) já entravam em casa (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl03) 
 
(RAPAZ): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Entrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(48) mas tinha de pedir autorização aos pais (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(RAPAZ): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
AOS PAIS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(49) falámos todos juntos (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
TODOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(50) falavam sozinhos (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(RAPARIGA E RAPAZ): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(51) tal dia vamos eh vamos à pândega (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(52) e a gente vamos (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(53) para a gente ir (...) para a pândega (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(54) então a tua avó (...) disse para o teu avô (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
AVÓ: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(55) quando o meu pai que deus tem morreu (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
PAI: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Morrer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 

 
(56) a gente íamos ao Taveiro às às encomendas (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(57) nunca me estejas parado lá em Taveiro a falar para a minha filha (CRPC/C-

ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(58) vem falar com ela à porta ou à janela (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM ELA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (comitativo) 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 



 393 

(59) e ele isso fazia (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(60) ele disse esteja descansada (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(61) eu vim a casa da da minha irmã para buscar um machado (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl03) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(62) para buscar um machado (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Buscar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(63) ele ia para Taveiro (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experiencador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(64) ai o que ela me disse (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 



 394 

(65) fomos todas cinco (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
TODAS CINCO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(66) hoje esta estrada estava aqui por arranjar (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
(A): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Arranjar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(67) e descalçámos elas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Descalçar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(68) elas descalçaram-se ali em casa da ti Teresa (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
ELAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Descalçar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Reflexiva 
 
(69) descalçaram as botas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(ELAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Descalçar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(70) eu queria ir-me (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
EU: Agente  → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir-se: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(71) eu queria vir-me (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
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EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir-se: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(72) e elas diziam assim (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(73) e a gente vamos embora para casa (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(74) a gente vamos-se embora (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir-se: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(75) tivemos de as passar às pilecas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Passar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(76) passei eu as minhas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Passar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(77) ela passou a dela (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Passar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(78) a gente ainda quando fala (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(79) se fartamos de rir com esta volta (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(80) fomos para o baile (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(81) e quando a gente vier para baixo (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(82) ao depois viemos pela linha (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(83) e eles queriam vir mais elas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
MAIS ELAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(84) a gente vamos pela linha (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(85) eles disseram assim (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(86) a gente iam íamos com vocês (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM VOCÊS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(87) viemos pela coisa (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(88) eles então voltaram para trás (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Voltar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(89) sabes quanto ele levou à gente (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
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ELE: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
À GENTE: Paciente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Levar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(90) pagámos os dez mil réis naquele tempo (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pagar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(A MATEUS): Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, 
intenção, causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Pagar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(91) ai se eles soubessem que a gente veio no carro de praça (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(92) a gente quando às vezes voltava (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Voltar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(93) eles diziam sempre (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(94) agora vão alugar outra vez o carro (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
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(VOCÊS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Alugar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(95) se eu fosse a contar os princípios da minha vida (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(96) quando eu fui para a Figueira mais eles (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
MAIS ELES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(97) fomos para a praia (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(98) que era um dia cada ano que a gente ia (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(99) íamos no comboio (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
(100) tirou os bilhetes da gente todos (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(AVÔ): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Tirar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
DA GENTE TODOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Tirar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(101) a Célia que ia com a gente (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(102) a gente viemos para trás do mercado (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(103) almoçar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Almoçar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(104) comer (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Comer: Verbo intransitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
(105) eles queriam era andar por lá (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Andar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(106) os cachopos que estão aqui a aqui de volta de mim que vieram para a praia 

para estar aqui ao pé (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estar: Verbo intransitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(107) os cachopos (...) que vieram para a praia (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(108) vieram para a praia para estar aqui ao pé (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(ELES): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(109) e vou com eles para a praia (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM ELES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(110) à hora do comboio tu vens (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
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Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(111) chamas o meu homem (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(112) vão ali para ao pé do turismo (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(VOCÊS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(113) para vir para a estação (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(114) quando a gente veio estavam eles ambos ao pé do mercado (CRPC/C-

ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(115) e para a gente se vir embora (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir-se: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(116) vamos para casa da ti Farola (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(117) a gente tinha algum dinheiro para ir estragar? (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
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(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Estragar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(118) eu falei pouco tempo com ele (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (comitativo) 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(119) o teu bisavô morreu tinha eu dezassete anos (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
BISAVÔ: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Morrer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(120) depois a gente terminámos o casamento (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Terminar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(121) casei-me com dezoito anos ou dezanove (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Casar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(122) íamos cortar o milho de dia (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cortar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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MILHO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Cortar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(123) e à noite ajuntámos um rancho (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ajuntar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
RANCHO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Ajuntar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(124) semeava-se o milho (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
MILHO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Semear: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(125) a gente amanhava-o de da enxada (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Amanhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
O: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Amanhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(126) ao depois ah e ele o milho crescia (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
MILHO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Crescer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(127) regava-se (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(MILHO): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Regar: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
(128) preparava-se (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(MILHO): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Preparar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(129) vingava (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(MILHO): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Vingar: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(130) a gente ao depois cortámo-lo (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cortar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
O: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Cortar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(131) e trazíamo-lo para casa (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Trazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(132) à noite íamos escamisar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escamisar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(MILHO): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Escamisar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(133) e então tudo se fartava de rir (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
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TUDO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(134) batíamos palmas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Bater: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(135) e então essas espigas eram escamisadas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ESPIGAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Escamisar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(136) e botavam-se penduradas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(ESPIGAS): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Botar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(137) e íamos ao São Mateus (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(138) levar as espigas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(139) e ajuntámos os ranchos das cachopas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ajuntar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 



 407 

RANCHOS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Ajuntar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(140) levámos essas espigas aos santinhos (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
AOS SANTINHOS: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, 
controle, intenção, causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(141) porque ficavam lá penduradas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(ESPIGAS): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(142) íamos lá por devoção (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(143) a gente quando se sentava (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Sentar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(144) a escamisar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escamisar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(MILHO): Paciente → [afetado] 
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Função sintática: Objeto direto 
Escamisar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(145) íamos para o campo (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(146) mondar o arroz (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mondar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ARROZ: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Mondar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(147) e ao depois cantámos umas cantigas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cantar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(148) a gente cantava as cantigas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cantar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(149) o dinheiro que eu vos dou (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
VOS: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
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Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(150) o dinheiro que vos dou também me custa a ganhar (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ganhar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(151) quando a gente estávamos em ir para o serviço (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(152) começámos a cantar ao desafio (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cantar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(153) uma dizia uma cantiga (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
UMA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(154) outra dizia outra (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
OUTRA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(155) e ao depois então a gente ríamos muito (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
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(156) cantámos assim (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cantar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(157) ó rapazito da boina quem me dera ver cair (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
(RAPAZITO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cair: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(158) quero-me fartar de rir (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(159) eu já vi uma casada chorar de arrependida (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
(MULHER): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Chorar: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(160) e ao depois outra dizia assim (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
OUTRA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(161) ela ali vai a chorar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Chorar: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(162) a gente cantamos assim todos em seguida umas às outras (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl03) 
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A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cantar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(163) fostes ao senhor da Serra (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(164) foi ele que serrou as tábuas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Serrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
TÁBUAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Serrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(165) a da Senhora dos Milagres fez um milagre no monte (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl03) 
 
SENHORA DOS MILAGRES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, 
causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(166) seu  filhinho pediu-lhe água (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
FILHINHO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(167) logo lhe abriu uma fonte (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
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(NOSSA SENHORA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Abrir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
FONTE: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Abrir: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Abrir: Verbo transitivo de processo 
Construção ergativa 
 
(168) os homens andavam a emarinhar as terras (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
HOMENS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Emarinhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
TERRAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Emarinhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(169) a fazer marinhas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(HOMENS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
MARINHAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(170) para ao depois a gente plantar o arroz (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Plantar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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ARROZ: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Plantar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(171) e mondar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mondar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(ARROZ): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Mondar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(172) então eram os homens o gado lavrava (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
HOMENS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lavrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
GADO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Lavrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(173) vinham aquelas mulheres de Pereira cá para para o nosso campo 

(CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
MULHERES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(174) e elas a cantarem ao depois (...) às vezes com o ti Joaquim Barbeiro 

(CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cantar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM O TI JOAQUIM BARBEIRO: Agente → [desencadeador, controle, 
intenção, causa, afetado, experienciador] 
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Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Cantar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(175) e ao depois a gente íamos para lá (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(176) para ele dispensar pessoal (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dispensar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(177) e ele dizia assim (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizia: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(178) que ainda se fartámos de rir (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(A GENTE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(179) eu fartei-me de rir (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
EU: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(180) elas então cantavam muito (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cantar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(181) ele ficava muito mal (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
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ELE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(182) e elas diziam assim (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(183) vou cantando as do cesto (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cantar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(184) para me desatar o saco (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
  
ME: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Desatar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
SACO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Desatar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(185) quando elas começaram a cantar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cantar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(186) se essa cara não te agradas pode mudar de figura (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mudar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(187) e ele então ficava todo mal (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(188) quando elas cantavam essas cantigas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
ELAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cantar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(189) quem fala faz favor? (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
QUEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(190) está lá de volta e meia matar saudades (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
(MENINO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Matar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(191) ah e também acho que a menina tinha muito que fazer (CRPC/C-ORAL-

ROM ptelpv04) 
 
MENINA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(192) já saiu logo de manhã (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
(FILHO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(193) eu acho que vão-se embora na quarta-feira (CRPC/C-ORAL-ROM 

ptelpv04) 
 
(MENINOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Ir-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(194) o senhor disse (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
SENHOR: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(195) às vezes até vou-me embora (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir-se: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(196) também disse que vinha mais tarde (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
(PATRÍCIA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(197) que vinha mais tarde (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
(ELA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(198) mas a senhora ligue lá para o ministério (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
SENHORA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ligar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(199) eu comunico à menina (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Comunicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(200) acho que que ela vai deixá-la por doença da senhora (CRPC/C-ORAL-

ROM ptelpv04) 
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ELA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Deixar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Deixar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(201) quando viesse embora (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
(ELA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(202) mas em todo caso eu pergunto (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Perguntar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(203) se um dia ela pode dar (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
ELA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(204) se ela puder dar (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
ELA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(205) eu digo-lhe (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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II) Participante com habilitação em ensino secundário 

 
 
 
(1) os conjuntos que existem cá todos eles tentam estar sempre eh em cima do do 

top (...) aprenderem da melhor maneira (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(CONJUNTOS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Aprender: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(2) para agradarem ao aos jovens (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
AOS JOVENS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Agradar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(3) já também não se vê as as senhoras velhotas a irem (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl23) 
 
SENHORAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(4) já não são as senhoras que se vão sentar à frente (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl23) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sentar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(5) quase eles todos estão a estudar na cidade (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
ELES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estudar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(6) vêm de manhã (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(JOVENS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(7) e vão-se embora já por cinco seis horas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(JOVENS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(8) o tempo que passam nas freguesias rurais é para dormir ou ou estudar 

(CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(JOVENS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estudar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(9) quando passo assim pelas freguesias (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Passar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(10) e olho para as casas do povo vejo sempre uma antena parabólica (CRPC/C-

ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Olhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(11) devem ter ido lá ver (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(POVO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(12) precisamente esses jovens que estão a estudar (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl23) 
 
JOVENS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estudar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(13) quando vim para cá odiava isto (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
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(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(14) quero-me ir embora (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir-se: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(15) espanto-me (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Espantar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(16) espanto-me a olhar para Angra (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Olhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(17) às vezes saio (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(18) e olho para as ah tão giro tão bonito uma cidade tão linda (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl23) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Olhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(19) a hipótese de entrevistar os “extreme” (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Entrevistar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(20) vêm cá grupos de mais grupos de fora (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
GRUPOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(21) já há mais uma hipótese de eu fazer umas entrevistas (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl23) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(22) eu estou no jornal a trabalhar nos computadores (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl23) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Trabalhar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(23) faço também os o cinema a crítica de filmes (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl23) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(24) ah sim por aprender coisas novas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Aprender: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(25) uma das primeiras entrevistas que fiz importante foi ao Rui Veloso 

(CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(26) e ia toda nervosa (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(27) toda a tremer (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Tremer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(28) para fazer perguntas ao Rui Veloso (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
AO RUI VELOSO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(29) eles é que querem ser entrevistados (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
ELES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Entrevistar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(30) logo põem o jornalista completamente à vontade. 
 
JORNALISTA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Pôr: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(31) se não eu escrevia mal (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(32) mas o jornalista que que que anda a contactar diariamente com o que se 

passa em termos de política (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contactar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(33) acho que da maneira como ele escreve (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
  
(34) e escrever da maneira que quiser (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(JORNALISTA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(35) o estado que tem que fornecer dinheiro (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl04) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Fornecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(36) os artistas que têm que o reivindicar (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl04) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Reivindicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(37) têm que lutar por ele (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl04) 
 
(ARTISTAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lutar: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
(38) os nossos artistas de teatro quando exigem quando exigem os subsídios de 

que necessitam (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl04) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Exigir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(39) para produzir as suas obras (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl04) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Produzir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
OBRAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Produzir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(40) sentar-nos a uma mesa (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl04) 
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sentar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(41) o que podemos fazer (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl04) 
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(42) quando se propõem fazer os grandes autores (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl04) 
 
AUTORES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(43) não é só o actor que é que faz o teatro (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl04) 
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QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(44) obrigar um encenador por exemplo a ser também o o o homem da luz 

(CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl04) 
 
ENCENADOR: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Obrigar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(45) agora começam a surgir escolas (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl04) 
 
ESCOLAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Surgir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(46) estão a surgir escolas com com mais qualidade (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl04) 
 
ESCOLAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Surgir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(47) o que eu queria dizer em relação ao aos actores (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl04) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(48) o actor sente a necessidade de de ir lá fora (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl04) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(49) os nossos actores têm necessidade de ganhar dinheiro como qualquer outro 

trabalhador (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl04) 
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(ELES): Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ganhar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(50) eu estou a referir-me aos nossos grandes actores (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl04) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Referir-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 

 
(51) procurando que aquela que façam tenha o mínimo de qualidade (CRPC/C-

ORAL-ROM ppubdl04) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(52) o perigo desses desse dessa (...) dessa fuga opção de ser se alienar à 

televisão (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl04) 
 
(ACTOR): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Alienar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(53) eu penso que os nossos actores saberão defender-se desse perigo (CRPC/C-

ORAL-ROM ppubdl04) 
 
ACTORES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Defender-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 

 
(54) por outra parte ia-lhe mostrar a noite lisboeta (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl05) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mostrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
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Função sintática: Objeto indireto 
Mostrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(55) o que é que recomendava? (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Recomendar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(56) primeiro por começar a jantar ali junto ao rio (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl05) 
 
(AMIGO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Jantar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(57) depois percorrer um um bocado as discotecas (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl05) 
 
(AMIGO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Percorrer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(58) como já saio há algum tempo (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(59) eu para sair à noite (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(60) para ir para uma discoteca (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(61) não há aquele ambiente que uma pessoa quer para estar ali a libertar um 

bocadinho o stress (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(ELA): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(62) não há aquele ambiente que uma pessoa quer para estar ali a libertar um 

bocadinho o stress (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(ELA): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Libertar: Verbo transitivo processo 
Voz verbal: Ativa 

 
(63) são indivíduos que bebem um bocadinho mais (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl05) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Beber: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(64) tenho vindo a aprender que às vezes é mais fácil a gente não ligar 

(CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Aprender: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 

 
(65) basta a gente ir a passar um simples toque é uma grande ofensa para eles 

(CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Passar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(66) começam a gritar connosco (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(INDIVÍDUOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Gritar: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
CONNOSCO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Gritar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(67) treinam artes maciais (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(INDIVÍDUOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Treinar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(68) isso que aprendem durante a semana (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(INDIVÍDUOS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Aprender: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 

 
(69) aqueles amigos que depois vão defender (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(INDIVÍDUOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Defender: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Defender: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(70) depois é os amigos do outro que vão defender (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl05) 
 
(INDIVÍDUOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Defender: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Defender: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(71) chamam a polícia (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
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(SGURANÇAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
POLÍCIA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(72) uma pessoa que assista ali àquilo a próxima vez quando pensar em sair 

(CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(ELA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(73) para onde vou conheço os o desde o porteiro aos seguranças (CRPC/C-

ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(74) aliás já vou lá há alguns anos (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(75) eles chamam a polícia (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
ELES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
POLÍCIA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(76) começam a provocação (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
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(INDIVÍDUOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Provocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(77) eu já assisti a uma cena de porrada entre sete seguranças a bater num num 

indivíduo (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
SEGURANÇAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Bater: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
NUM INDIVÍDUO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Bater: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(78) fui lá (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(79) e chamei a atenção (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(80) não era justo sete homens a bater num homem que estava deitado (CRPC/C-

ORAL-ROM ppubdl05) 
 
HOMENS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Bater: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
NUM HOMEM: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Bater: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(81) estão a receber ordens de alguém (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(PORTEIROS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
DE ALGUÉM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (agentivo) 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 

 
(82) ele está a cumprir ordens de uma pessoa (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cumprir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(83) pessoas que se vestem de uma certa maneira (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl05) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vestir-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Reflexiva 
 
(84) pessoas que se vestem de tênis (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vestir-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Reflexiva 

 
(85) querem só pessoas que vão de sapatos (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(86) claro que se for um amigo que se for de tênis (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl05) 
 



 434 

QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir-se: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 

 
(87) ele facilita (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Facilitar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(88) depois o outro que vai lá (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(89) para entrar (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(OUTRO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Entrar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(90) fica chateado (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(ELE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(91) é ordens que ele está a receber (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
ELE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 

 
(92) eu se for lá de tênis (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(93) pode entrar até se até se for preciso de chinelos (CRPC/C-ORAL-ROM 
ppubdl05) 

 
(HERMAN JOSÉ): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Entrar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(94) eu assisti a ele entrar de calções e de chinelos (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl05) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Entrar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(95) atrai outros que vão para lá (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(96) para que discoteca é que eu quero ir? (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(97) ir para uma discoteca (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(98) onde as pessoas só entram assim (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
PESSOAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Entrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(99) agora se quer ir para outra que é só aquelas músicas (CRPC/C-ORAL-ROM 
ppubdl05) 

 
(VOCÊ): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(100) onde eles vão de ténis calças pretas agarradas (CRPC/C-ORAL-

ROM ppubdl05) 
 
ELES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(101) se eu for a um sítio desses (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(102) eles começam a olhar de lado para mim (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl05) 
 
ELES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Olhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
PARA MIM: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Olhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(103) uma pessoa ir de fato de treino para a ópera (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl05) 
 
PESSOA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(104) o nível de pessoas que vai para a ópera (CRPC/C-ORAL-ROM 
ppubdl05) 

 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(105) os adolescentes dezasseis dezassete anos que já começam a sair 

(CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(106) saem (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(ADOLESCENTES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(107) depois bebem um bocadinho (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(ADOLESCENTES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Beber: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(108) não estão habituados a beber (CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Beber: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(109) às vezes são esses é que vão de tênis (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl05) 
 
(ADOLESCENTES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(110) se for um casamento até se for preciso vão de tênis para o casamento 
(CRPC/C-ORAL-ROM ppubdl05) 

 
(ADOLESCENTES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(111) esta geração agora eh já sai toda ah licenciada (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl15)  
 
GERAÇÃO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(112) o que é que eles fazem? (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
ELES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(113) eles saindo de licenciados (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(114) só vão fazer aquelas coisas que lhes dá a licenciatura (CRPC/C-

ORAL-ROM pfamdl15)  
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(115) a não ser aquilo que aprenderam nos seus cursos (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl15)  
 
(ELES): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Aprender: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 

 
(116) foram para enfermagem (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
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(FILHA E GENRO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(117) todos puseram os filhos a estudar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
TODOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
FILHOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(118) todos puseram os filhos a estudar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
FILHOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estudar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(119) todos se licenciaram em história em medicina (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl15)  
 
TODOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Licenciar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Reflexiva 

 
(120) ela quando o fez era bacharelato (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
(ELA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(121) agora já tem a licenciatura que é o que o meu genro está a tirar 

(CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
GENRO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Tirar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(122) sempre que fizemos concursos para desenhadores (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl15)  
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(123) nós éramos obrigados a afixar eh no nos placards na no átrio os 

resultados do concurso (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
NÓS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Obrigar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(124) afixar eh no nos placards na no átrio os resultados do concurso 

(CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Afixar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(125) uma vez até veio um senhor (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
SENHOR: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(126) um senhor que me disse (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(127) fazíamos concursos assim de muita gente (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl15)  
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(128) há pessoas que até dizem (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(129) esta minha colega que eu há bocado falei (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl15)  
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(130) ela a dizer é muito engraçada (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
ELA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(131) quando às vezes estávamos a tratar qualquer coisa (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl15)  
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Tratar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(132) dizia ela há cá um engenheiro técnico (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl15)  
 
ELA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(133) mas para que é que ele me está a dizer que é engenheiro (CRPC/C-

ORAL-ROM pfamdl15)  
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(134) nós fazíamos lá um uma emissão de umas ordens de serviço 

(CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
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NÓS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(135) e tínhamos que pôr o nome da pessoa (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl15)  
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
NOME: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(136) e ela punha fulano tal (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
ELA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
FULANO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(137) e foi obrigada (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
(COLEGA): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Obrigar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(138) a pôr engenheiro (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
(ELA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ENGENHEIRO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 



 443 

Voz verbal: Ativa 
 
(139) eles reclamaram (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
ELES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Reclamar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(140) foram à administração (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
(ENGENHEIROS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(141) e reclamaram (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
(ENGENHEIROS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Reclamar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(142) e ela nesse aspecto no dia em que acabou o curso (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl15)  
 
(ELA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Acabar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(143) pediu oito dias (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
(FILHA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(144) para descansar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
(ELA): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Descansar: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(145) eu falo nisso muita vez (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  



 444 

(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(146) assinava o nome dele só (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
(PAI): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Assinar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
NOME: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Assinar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(147) assinava muito mal (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
(PAI): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Assinar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(148) mas o meu pai ah lia (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
Pai: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ler: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(149) ele lia as legendas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ler: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(150) fartava-me de rir com ele (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl15)  
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Rir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
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(151) para minha mãe fazer os orçamentos (CRPC/C-ORAL-ROM 
pfamdl15)  

 
MÃE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ORÇAMENTOS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(152) perguntei-lhe se você era borda de água (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl07) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Perguntar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(153) morreu alguém já? (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
ALGUÉM: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Morrer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(154) a pessoa que entrou lá (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Entrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(155) que ficou ferido (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(156) ele não mediu o que estava a fazer (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl07) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(157) você viu que ele sai da multidão sem mais nem menos (CRPC/C-

ORAL-ROM pfamdl07) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(158) e dá um pontapé no touro? (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
NO TOURO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(159) escorregou (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
(ELE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escorregar: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(160) para desviar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
(TOUREIRO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Desviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(TOURO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Desviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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III) Participante licenciado ou estudante do ensino superior 
 
 
 
(1) então conte-me lá (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(VOCÊ): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(2) só iam as mulheres lavar as roupas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
MULHERES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lavar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ROUPAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Lavar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(3) mas iam com vocês também? (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(HOMENS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM VOCÊS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(4) comiam ao meio-dia? (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(VOCÊS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Comer: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(5) e como é que lavavam a roupa? (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(VOCÊS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Lavar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ROUPA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Lavar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(6) porque é que tinham que ir de propósito para o rio? (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
(VOCÊS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(7) e quando vocês estavam a lavar a roupa lá no rio (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
VOCÊS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lavar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ROUPA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Lavar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(8) os rapazes já saem com as raparigas? (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
RAPAZES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM AS RAPARIGAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(9) então e como é que começavam a namorar? (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
(VOCÊS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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3amorar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(10) então e vocês iam sozinhas? (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
VOCÊS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(11) só quando faziam o pedido (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(RAPAZES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(12) entravam cá em casa? (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(RAPAZES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Entrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(13) mas porquê iam a pé? (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(VOCÊS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(14) você quando namorava com o com o avô? (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl03) 
 
(VOCÊ): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
3amorar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM O AVÔ: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (comitativo) 
3amorar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(15) e então à noite quando estavam a escamisar (CRPC/C-ORAL-ROM 
pfamdl03) 

 
(VOCÊS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escamisar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(MILHO): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Escamisar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(16) e levavam essas espigas ao santo? (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
(VOCÊS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
AO SANTO: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, 
intenção, causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(17) mas eram só as mulheres que cantavam? (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl03) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cantar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(18) esses conjuntos que tu dizes conjuntos de baile (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl23) 
 
TU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(19) e nos momentos em que tu tens poucas entrevistas a fazer (CRPC/C-

ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(20) fazes trabalho de gabinete (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(21) e tu achas que é mais excitante fazer as entrevistas (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl23) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(22) porque aprendes coisas novas (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl23) 
 
(TU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Aprender: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(23) eu gostava que a gente conversasse de teatro (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubdl04) 
 
A GENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Conversar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(24) portanto sou tida por fazer um monólogo (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(25) a pessoa tem a sensação que estamos outra vez na época das pragas 

(CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(NÓS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Estar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(26) depois aparece a vaquinha louca (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
VAQUINHA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Aparecer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(27) temos que a poupar (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Poupar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(28) temos que a racionalizar (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Racionalizar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(29) desastres horríveis de de quedas de pontes de pessoas levadas pelas águas 

(CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
PESSOAS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(30) pensar que um corpo vai quilômetros e quilômetros (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
CORPO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(31) desaparece no no meio do Douro (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(CORPO): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Desaparecer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(32) e aparece na na Finisterra (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(CORPO): Paciente → [afetado] 
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Função sintática: Sujeito 
Aparecer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(33) é também dentro do do do tétrico que que venho evocando (CRPC/C-

ORAL-ROM pfammn02) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Evocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(34) devo dizer que é horrível (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(35) voltei lá (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Voltar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(36) o peixe cheio de lavarzinhas muito aconchegadas branquinhas mexendo 

todas umas junto das outras (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
LAVARZINHAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mexer: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(37) todas umas junto das outras comendo comendo o peixe (CRPC/C-ORAL-

ROM pfammn02) 
 
(LAVARZINHAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Comer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
PEIXE: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Comer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(38) a sensação foi horrorosa meteu-me imenso nojo (CRPC/C-ORAL-ROM 
pfammn02) 

 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Meter: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(39) deus quando olha para nós homens (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Olhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(40) é capaz de nos ver assim como estas larvazinhas mexendo mexendo à 

procura da sobrevivência (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mexer: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(41) peguei na travessa (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador]  
Função sintática: Sujeito 
Pegar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(42) e foi tudo para o caixote do lixo (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
TUDO: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(43) conseguem interpelar-nos (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(CRIANÇAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Interpelar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
NOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
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Interpelar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(44) conseguem consolar-nos (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(CRIANÇAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Consolar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
NOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Consolar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(45) naquela cena de Cristo quando diz (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(46) deixai vir a mim os pequeninos (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
PEQUENINOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(47) salvar os homens (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
HOMENS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Salvar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(48) nesta perspectiva exacta que estou falando (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
  
(49) da pena humana de quem ah perde parte de si (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
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QUEM: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Perder: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(50) porque um luto é sempre ah perder alguma coisa de de muito seu (CRPC/C-

ORAL-ROM pfammn02) 
 
(VOCÊ): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Perder: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(51) fez dela tantos tantos enredos das suas obras (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
(VERDI): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(52) e a exaltou de tantas maneiras (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(VERDI): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Exaltar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(53) alguém que a a expulsa duma forma duma nobreza ah impecável (CRPC/C-

ORAL-ROM pfammn02) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Expulsar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(54) alguém (...) que a expulsa do mundo (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Expulsar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(55) estou a ficar muito filosófica (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(56) também estou a falar daquilo que eu gosto (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(57) temos também que ter alguma possibilidade de nos alevantarmos do chão 

(CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(NÓS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Alevantar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(58) meu familiar dizia a morte é um percalço da vida (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
FAMILIAR: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(59) quando fazemos ah o bem (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(60) quando ah apoiamos os outros (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Apoiar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
OUTROS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Apoiar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(61) quando nos entregamos a uma obra totalmente e de facto e no coração 
(CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 

 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Entregar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(62) porque nesse momento nós estamos de facto a completar-nos (CRPC/C-

ORAL-ROM pfammn02) 
 
NÓS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Completar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(63) e este monólogo a falar sozinha (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(64) a pessoa estar a falar sozinha (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
PESSOA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(65) quando as pessoas escrevem diários (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
PESSOAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
DIÁRIOS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(66) quando o coração doía (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
CORAÇÃO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Doer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(67) apetecia escrever (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(68) mas depois relia aquilo (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Reler: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
  
(69) não são capazes de se regozijarem (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(PESSIMISTAS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Regozijar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(70) se formos capazes de olhar para ela (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Olhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(71) nos conforta (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
NOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Confortar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(72) nos consola (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
NOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Consolar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(73) ao pensar estas coisas estamo-nos eh estou-me a completar (CRPC/C-

ORAL-ROM pfammn02) 
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(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Completar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(74) passando na rua vi um reclame à uma cerveja (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Passar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(75) peço logo existo (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(76) de facto quando nós pedimos ah existimos (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
NÓS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(77) às vezes para existirmos temos que pedir (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
NÓS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 

 
(78) eu penso que é a a a maior desgraça do homem (...) é ter que pedir de uma 

maneira às vezes tão humilhante (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa  
 
(79) conheço África do relato das pessoas que por lá andaram em circunstâncias 

diversas (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Andar: Verbo intransitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(80) esta perfeita dualidade quase booleana do do estar e do não estar do um e 

do zero da vida e da morte que nos faz ah que nos faz ao mesmo tempo ah 
viver e progredir (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 

 
NOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Progredir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(81) eu lembro-me de uma vez falando com o professor Luís Archer (CRPC/C-

ORAL-ROM pfammn02) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM O PROFESSOR LUÍS ARCHER: Agente → [desencadeador, controle, 
intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (comitativo) 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
  
(82) ele dizia que muitas vezes eh ele era duas coisas (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(83) a tecnologia vai afogar o homem na sua liberdade e na sua e na sua intuição 

ah divina (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
HOMEM: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Afogar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(84) e vai ser quase mecanizado (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(HOMEM): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mecanizar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 
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(85) alguém que está por exemplo numa num poço e que para subir (CRPC/C-
ORAL-ROM pfammn02) 

 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(86) alguém que está por exemplo numa num poço e que para subir (CRPC/C-

ORAL-ROM pfammn02) 
 
(ALGUÉM): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Subir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(87) alguém (...) que se vai ter que apoiar a pés e mãos (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
(QUE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Apoiar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Reflexiva 
 
(88) para ir subindo a pouco e pouco (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(ALGUÉM): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Subir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(89) subindo o abismo (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(ALGUÉM): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Subir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(90) estar a falar sozinha (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(91) as pessoas quando falam sozinhas é como as bolas de neve (CRPC/C-
ORAL-ROM pfammn02) 

 
(ELAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(92) o futebol digamos dos campos está cada vez mais a marcar a as as pessoas 

(CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
PESSOAS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Marcar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(93) ou que se tente anestesiá-los com estes espectáculos (CRPC/C-ORAL-

ROM pfammn02) 
 
OS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Anestesiar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(94) se é para ser ah complementado de qualquer modo (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
(NÓS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Complementar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(95) havia uma senhora que falava ah ah eloquentissimamente (CRPC/C-ORAL-

ROM pfammn02) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(96) a pessoa que estava a fazer o programa (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(97) estava a falar para um sapato (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(SENHORA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(98) no fundo ela estava a falar para ela (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
ELA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(99) estava a a a a a subir mentalmente as escadas do pódio (CRPC/C-ORAL-

ROM pfammn02) 
 
(SENHORA): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Subir: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(100) noutra visão a descer as escadas do dos gran-finale dos espetáculos 

musicais (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(SENHORA): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Descer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(101) vêm pôr as suas questões (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(PESSOAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(102) vêm dar as suas opiniões (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(PESSOAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(103) as pessoas de facto não não estão habituadas a falar (CRPC/C-

ORAL-ROM pfammn02) 
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PESSOAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(104) dão aquelas cabeçadinhas (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(FORMIGUINHAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(105) e andam (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(FORMIGUINHAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Andar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(106) e andamos todos nós nestes formigueiros (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
NÓS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Andar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(107) que nos olhe com bons olhos (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(NOSSO SENHOR): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Olhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(108) o que andam aqueles ali a fazer aqueles carreirinhos (CRPC/C-

ORAL-ROM pfammn02) 
 
CARREIRINHOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(109) e a darem turras uns aos outros (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
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(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
AOS OUTROS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(110) a força ah convidada desta gente mais nova ao consumo, ao gozo, ao 

prazer (...) os torna perfeitas feras (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
OS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Tornar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(111) cada vez mais ah ah se tem que investir ah num cidadão (CRPC/C-

ORAL-ROM pfammn02) 
 
NUM CIDADÃO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Investir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(112) pessoas que vêm de pontos tão diversos como a África (CRPC/C-

ORAL-ROM pfammn02) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(113) vão com certeza ah ter que se enquadrar no no xadrez muito 

apertadinho (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(ELAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Enquadrar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(114) aqueles (...) têm que se habituar a essa diferença (CRPC/C-ORAL-

ROM pfammn02) 
 
AQUELES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Habituar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(115) perdemos as as colónias ou enfim as as possessões ultramarinas ou 

as regiões do ultramar (CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 
 
(NÓS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Perder: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(116) era gente nossa (...) que voltava a casa (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Voltar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(117) é bem diferente agora esta gente ah que vem (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(118) é gente que vem pedir a nossa casa emprestada (CRPC/C-ORAL-

ROM pfammn02) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(119) porque vai colaborar (...) no crescimento da nossa casa (CRPC/C-

ORAL-ROM pfammn02) 
 
(GENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Colaborar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(120) projecto arquitectural que se está a construir (CRPC/C-ORAL-

ROM pfammn02) 
 
PROJECTO: Paciente → [afetado] 
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Função sintática: Objeto direto 
Construir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(121) os expoentes digamos que ganham os nóbeis (CRPC/C-ORAL-

ROM pfammn02) 
 
EXPOENTES: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, 
intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ganhar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(122) é como outro dia alguém me dizia (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
ALGUÉM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(123) a poesia é um que escreve para meia dúzia (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(POESIA): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(124) como dizia (...) a nossa 3atália Correia (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
NATÁLIA CORREIA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(125) aquela ficção que até nos ajudaria (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
NOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Ajudar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
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(126) aquela ficção que até nos ajudaria (...) a encher os nossos silêncios 
(CRPC/C-ORAL-ROM pfammn02) 

 
SILÊNCIOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Encher: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(127) a preencher os nossos espaços vazios (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfammn02) 
 
ESPAÇOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Preencher: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(128) o que eu gostava de conversar contigo (CRPC/C-ORAL-ROM 

ppubd105) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Conversar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
CONTIGO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (comitativo) 
Conversar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(129) um amigo seu estrangeiro assim da sua idade que viesse cá a 

Portugal (CRPC/C-ORAL-ROM ppubd105) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(130) o que é que lhe recomendava como passatempos em Lisboa 

(CRPC/C-ORAL-ROM ppubd105) 
 
(VOCÊ): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Recomendar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(131) para ele sair (CRPC/C-ORAL-ROM ppubd105) 
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ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(132) e dentro da noite lisboeta o que é que recomendava? (CRPC/C-

ORAL-ROM ppubd105) 
 
(VOCÊ): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Recomendar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(133) há quem diga que os porteiros nas discotecas que às vezes são 

complicados (CRPC/C-ORAL-ROM ppubd105) 
 
QUEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(134) evocou a ópera (CRPC/C-ORAL-ROM ppubd105) 
 
(VOCÊ): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Evocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(135) se a pessoa for à ópera de tênis (CRPC/C-ORAL-ROM ppubd105) 
 
PESSOA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(136) pedi cheques (CRPC/C-ORAL-ROM ppubd105) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(137) recebi os cheques (CRPC/C-ORAL-ROM ppubd105) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
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(138) e quando numa loja onde eu já costumava pagar coisas (CRPC/C-
ORAL-ROM ppubd105) 

 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Pagar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(139) e a vez seguinte quando lá vou (CRPC/C-ORAL-ROM ppubd105) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(140) a senhora disse-me (CRPC/C-ORAL-ROM ppubd105) 
 
SENHORA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(141) parece que o cheque que portanto que eu fui depositar (CRPC/C-

ORAL-ROM ppubd105) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Depositar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(142) depois fui lá (CRPC/C-ORAL-ROM ppubd105) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(143) devolvê-los (CRPC/C-ORAL-ROM ppubd105) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Devolver: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(144) eles ficaram a olhar para mim (CRPC/C-ORAL-ROM ppubd105) 
 
ELES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Olhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
PARA MIM: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Olhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(145) eu só só usei um (CRPC/C-ORAL-ROM ppubd105) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Usar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(CHEQUE): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Usar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(146) ou me dão outro livro de cheques sem doutor (CRPC/C-ORAL-

ROM ppubd105) 
 
(VOCÊS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ME: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(147) nós somos criados na naquele ambiente (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl07) 
 
NÓS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Criar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(148) nunca se vão largar touros (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
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TOUROS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Largar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(149) touros que vão ser corridos em pontas (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl07) 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Correr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(150) e vão largá-los (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
OS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Largar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(151) os cavalos escorregam (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
CAVALOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escorregar: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(152) as pessoas escorregam (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
PESSOAS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escorregar: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(153) ia ser corrido naquela noite (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
(TOURO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Correr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(154) é um touro que fere (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ferir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(155) e que mata (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
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QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Matar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(156) ele colhe a pessoa (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Colher: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
PESSOA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Colher: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(157) havia uma grandes amoreiras que deitaram abaixo (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl07) 
 
QUE: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Deitar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(158) as deitaram abaixo (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
AS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Deitar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(159) havia fulanos que se punham ah portanto da amoreira (CRPC/C-

ORAL-ROM pfamdl07) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pôr-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(160) encostavam-se à amoreira (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
(FULANOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Encostar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
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(161) as pessoas mesmo experientes (...) são influenciadas pelos outros 
que não sabem, que não estão dentro do problema (CRPC/C-ORAL-ROM 
pfamdl07) 

 
PESSOAS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Influenciar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
PELOS OUTROS QUE...: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Influenciar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(162) normalmente são até nem são de Pamplona os mais os que são 

feridos (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ferir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(163) o homem fica completamente inutilizado (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamd107) 
 
HOMEM: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(164) o pâncreas foi foi foi perfurado (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
PÂNCREAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Perfurar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(165) a sorte dele foi que o touro parou (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
TOURO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Parar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(166) cada vez que ele investia ficava perfurado (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl07) 
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ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Investir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(167) ficava perfurado (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
(HOMEM): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(168) vi as imagens fiquei altamente chocado (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl07) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(169) vi matarem um cavalo ao pé de mim (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl07) 
 
CAVALO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Matar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(170) um cavalo ao pé de mim que passou ao pé de mim (CRPC/C-

ORAL-ROM pfamdl07) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Passar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(171) é o que eu lhe estou a explicar (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Explicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Explicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(172) as pessoas podem vir à manga (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
PESSOAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(173) brincar com o toiro (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
(ELAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Brincar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM O TOIRO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Brincar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(174) só pode ir para a frente daquele touro um toureiro (CRPC/C-ORAL-

ROM pfamdl07) 
 
TOUREIRO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(175) um toureiro com arte que se vai defender (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl07) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Defender-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Reflexiva 
 
(176) o mal foi a estupidez dos indivíduos que organizaram (CRPC/C-

ORAL-ROM pfamdl07) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Organizar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(177) de modo a poderem acudir alguém (CRPC/C-ORAL-ROM 

pfamdl07) 
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(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Acudir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ALGUÉM: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Acudir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(178) qualquer pessoa sugere isso (CRPC/C-ORAL-ROM pfamdl07) 
 
PESSOA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Sugerir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(179) ele aproveitou para sair mais cedo (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(180) ah vão na quarta? (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
(MENINOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(181) eu costumo deitar-me tarde (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Deitar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(182) isso já não são horas para estar a telefonar (CRPC/C-ORAL-ROM 

ptelpv04) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Telefonar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(183) eu já agora aproveito para lhe perguntar (CRPC/C-ORAL-ROM 
ptelpv04) 

 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Perguntar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(184) por acaso a minha nora não lhe falou se a senhora conhecia alguém 

(CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
NORA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(185) alguém que tivesse disponibilidade para trabalhar em casa de uma 

amiga minha? (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
(ALGUÉM): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Trabalhar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(186) depois se disser à minha nora (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
(A SENHORA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(187) ela diz-me (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
ELA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(188) minha nora disse-me que a senhora que também mora para essa 

zona (CRPC/C-ORAL-ROM ptelpv04) 
 
NORA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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MODALIDADE ESCRITA 
 
 
 

(1) Os investigadores calculam que o objecto tem pelo menos 500 vezes o 
tamanho do sol, é um tamanho M. (Público, 01) 
 
INVESTIGADORES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Calcular: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(2) MySpace: mulher que levou adolescente americana ao suicídio saiu ilibada 
de todas as acusações (Público, 02) 
 
MULHER: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(3) MySpace: mulher que levou adolescente americana ao suicídio saiu ilibada 
de todas as acusações (Público, 02) 
 
ADOLESCENTE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Levar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(4) (...) o rapaz com o qual se relacionava virtualmente (...) (Público, 02) 
 
(MEGAM MEIER): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Relacionar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Reflexiva 
 
COM O QUAL: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (comitativo) 
Relacionar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(5) A jovem enforcou-se nesse mesmo dia, no armário do seu quarto. (Público, 
02) 
 
JOVEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Enforcar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 



 481 

Voz verbal: Reflexiva 
 
(6) É que afinal “Josh” era uma mulher de 49 anos que foi ontem ilibada de 
todas as acusações. (Público, 02) 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ilibar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(7) O juiz reverteu uma anterior sentença (...) (Público, 02) 
 
JUIZ: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Reverter: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(8) (...) depois de um júri a ter inocentado da acusação de conspiração 
criminosa. (Público, 02) 
 
JÚRI: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Inocentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Inocentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(9) (...) Megan Meier começou a interagir virtualmente com um jovem que dava 
pelo nome de Josh Evans. (Público, 02) 
 
MEGAN MEIER: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Interagir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM UM JOVEM QUE...: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (comitativo) 
Interagir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(10) (...) o alegado jovem disse que queria cortar o contacto com Meier (...) 
(Público, 02) 
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JOVEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(11) (...) queria cortar o contacto com Meier (...) (Público, 02) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cortar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM MEIER: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Cortar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(12) (...) escrevendo-lhe mensagens cruéis (...) (Público, 02) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(13) Psicologicamente instável, a adolescente cometeu suicídio. (Público, 02) 
 
ADOLESCENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cometer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(14) (...) a falsa identidade no MySpace foi criada pela filha e por uma 
funcionária de sua empresa caseira (...) (Público, 02) 
 
PELA FILHA E POR UMA FUNCIONÁRIA...: Agente → [desencadeador, 
controle, intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Criar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
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(15) (...) se estava a par da “brincadeira” e sancionou a situação (...) (Público, 
02) 
 
(MULHER): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sancionar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(16) Ainda assim, Drew foi levada a tribunal (...) (Público, 02) 
 
DREW: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(17) Ao introduzir dados falsos (...) (Público, 02) 
 
(DREW): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Introduzir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(18) (...) argumenta a acusação (...) (Público, 02) 
 
ACUSAÇÃO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Argumentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(19) (...) Drew acedeu ilegalmente à informação existente no site. (Público, 02) 
 
DREW: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Aceder: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(20) (...) Drew foi considerada culpada em novembro passado (...) (Público, 02) 
 
DREW: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Considerar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(21) (...) Drew foi absorvida. (Público, 02) 
 
DREW: Paciente → [afetado, experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Absorver: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(22) (...) o juiz George Wu anunciou agora (...) (Público, 02) 
 
GEORGE WU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Anunciar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(23) (...) irá revogar a anterior condenação da americana (...) (Público, 02) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Revogar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(24) Wu indicou estar preocupado (...) (Público, 02) 
 
WU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Indicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(25) Se Drew fosse condenada (...) (Público, 02) 
 
DREW: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Condenar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(26) (...) “poder-se-ia perseguir basicamente todas as pessoas (...)” (Público, 02) 
 
PESSOAS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Perseguir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(27) “(...) todas as pessoas que já tenham violado as condições de uso” (...) 
(Público, 02) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Violar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(28) (...) alegou Wu. (Público, 02) 
 
WU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Alegar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(29) (...) o mesmo juiz tinha indicado que estava a considerar os argumentos da 
defesa, que pedia (...) (Público, 02) 
 
JUIZ: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Indicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(30)  (...) da defesa, que pedia que o veredicto de Novembro fosse revisto (...) 
(Público, 02) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(31) (...) questionou publicamente o juiz. (Público, 02) 
 
JUIZ: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Questionar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(32) “Se as pessoas lêem as condições de uso (...)” (Público, 02) 
 
PESSOAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ler: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(33) “(...) dizem que têm 40 anos em vez de 45 (...)” (Público, 02) 
 
(ELAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(34) “O único propósito nesse caso é converter Lori Drew num símbolo público 
do ciberbullying” (...) (Público, 02) 
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LORI DREW: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Converter: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(35) (...) tinha indicado igualmente um dos advogados da mulher (...) (Público, 
02) 
 
(ADVOGADO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Indicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(36) A cientista Maria João Saraiva (...) venceu o Prémio Gulbenkian Ciência 
2009 (...) (Público, 03) 
 
CIENTISTA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vencer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(37) (...) refere a Fundação Calouste Gulbenkian em comunicado hoje 
divulgado. (Público, 03) 
 
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN: Agente → [desencadeador, 
controle, intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Referir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(38) a pirataria ameaça arruinar os produtores. (Público, 04) 
 
PRODUTORES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Arruinar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(39) (...) para os bolsos dos que se dedicam à pirataria audiovisual. (Público, 04) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dedicar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(40) (...) e dá como exemplo a sua mais recente fita (...) (Público, 04) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
(41) (...) permite hoje aos contrafactores porem à venda por menos de três euros 
discos (...) (Público, 04) 
 
CONTRAFACTORES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(42) (...) os piratas conseguem reagir em tempo útil às preferências do público 
(...) (Público, 04) 
 
PIRATAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Reagir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(43) (...) e os realizadores estão fortemente pressionados para despacharem a 
coisa (...) (Público, 04) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Despachar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(44) O homem que fugiu com uma biblioteca. (Público, 05) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fugir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(45) Ele planeava tudo. (Público, 05) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Planear: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(46) Antes de morrer (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO BARROS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Morrer: Verbo intransitivo de processo 
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Voz verbal: Ativa 
 
(47) (...) fez uma lista das únicas cinco pessoas que deveriam ser avisadas. 
(Público, 05) 
 
(LAUREANO BARROS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LISTA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(48) (...) uma lista das únicas cinco pessoas que deveriam ser avisadas. (Público, 
05) 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Avisar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(49) Costumavam combinar encontros (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO BARROS E ARNALDO SOUSA): Agente → [desencadeador, 
controle, intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Combinar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(50) (...) para conversar. (Público, 05) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Conversar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(51) Arnaldo (...) conduzia até ao portão da Quinta da Fonte da Cova. (Público, 
05) 
 
ARNALDO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Conduzir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(52) Estacionava (...) (Público, 05) 
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(ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estacionar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(53) (...) e esperava no carro, olhando para o relógio (...) (Público, 05) 
 
(ARNALDO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Esperar: Verbo intransitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(54) (...) olhando para o relógio (...) (Público, 05) 
 
(ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Olhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(55) (...) até três minutos antes da hora que tinham marcado. (Público, 05) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Marcar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(56) Cronometrara-o escrupulosamente. (Público, 05) 
 
(ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cronometrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(57) Só então saía. (Público, 05) 
 
(ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(58) (...) era proibido desejar Feliz Natal no dia de Natal (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO E ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, 
causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Desejar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(59) (...) ou dar os parabéns no dia do aniversário. (Público, 05) 
 
(LAUREANO E ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, 
causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(60) Quando fosse preciso dizer não (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO E ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(61) (...) di-lo-iam sem receio. (Público, 05) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(62) Um dia, Arnaldo teve vontade de apresentar Laureano a um psiquiatra seu 
amigo, que (...) (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Apresentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LAUREANO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Apresentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A UM PSIQUIATRA...: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Apresentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(63) (...) a um psiquiatra seu amigo, que o visitava em Ponte da Barca. (Público, 
05) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Visitar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(64) Há muito que falava a Zeferino do velho colecionador de livros (...) 
(Público, 05) 
 
(ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A ZEFERINO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(65) Telefonou para a quinta (...) (Público, 05) 
 
(ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Telefonar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(66) (...) explicou sua intenção, cheio de entusiasmo. (Público, 05) 
 
(ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Explicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(67) “Posso levá-lo?” (Público, 05) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(68) Arnaldo poderia ter perguntado porquê (...) (Público, 05)  
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ARNALDO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Perguntar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(69) (...) mas ficou satisfeito. (Público, 05) 
 
(ARNALDO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(70) “Não quer saber por que eu disse ‘não’?” (Público, 05) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(71) Disse ‘não’ (...) (Público, 05) 
 
(VOCÊ): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(72) “Mas eu quero explicar-lhe (...)” (Público, 05) 
 
EU: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Explicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Explicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(73) (...) quando Laureano dissesse ‘sim’, a sua vontade seria genuína. (Público, 
05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(74) Recebia Arnaldo para almoçar com toda a formalidade e etiqueta (Público, 
05) 
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(LAUREANO): Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, 
intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
ARNALDO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(75) (...) para almoçar (...) (Público, 05) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Almoçar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(76) Sentava-o a seu lado (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Objeto direto 
Sentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(77) (...) mandava servir os pratos (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Servir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(78) (...) servir os pratos (...) (Público, 05) 
 
(MARIQUINHAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Servir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(79) Ficavam na sala a conversar durante cinco, seis horas. (Público, 05) 
 
(LAUREANO E ARNALDO): Paciente → [afetado, experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(80) (...) a conversar durante cinco, seis horas. (Público, 05) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Conversar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(81) A empregada, a srª Mariquinhas, entrava apenas (...) (Público, 05) 
 
EMPREGADA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Entrar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(82) (...) quando Laureano tocava a campainha. (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Tocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
CAMPAINHA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Tocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(83) Por vezes, no Verão, almoçavam na cozinha. (Público, 05) 
 
(LAUREANO E ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, 
causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Almoçar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(84) (...) Laureano lhe oferecia sempre a cadeira (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Oferecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Oferecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
(85) (...) a cadeira onde ele próprio se costumava sentar (...) (Público, 05) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sentar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(86) Uma vez perguntou-lhe (...) (Público, 05) 
 
(ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Perguntar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Perguntar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(87) (...) Laureano explicou a razão (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Explicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(88) Falavam de todos os assuntos (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO E ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, 
causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(89) Esmiuçava os temas até às últimas conseqüências. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Esmiuçar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(90) Ligava-lhe (...) (Público, 05) 
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(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ligar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Ligar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(91) (...) ficavam mais umas horas a debater um pormenor qualquer. (Público, 
05) 
 
(LAUREANO E ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, 
causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Debater: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(92) (...) decidiram chamar Preto a um novo cachorro da quinta (...) (Público, 
05) 
 
(LAUREANO E ARNALDO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, 
causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Decidir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(93) (...) chamar Preto a um novo cachorro da quinta (...) (Público, 05) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(94) À noite, porém, Laureano telefonou a Arnaldo. (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Telefonar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A ARNALDO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Telefonar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(95) Ali perto, explicou (...) (Público, 05) 
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(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Explicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(96) Ali perto, explicou, estavam hospedados, devido às obras da barragem do 
Alto Lindoso, alguns trabalhadores africanos. (Público, 05) 
 
TRABALHADORES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estar: Verbo copulativo de estado 
Voz verbal: Adjetival 
 
(97) Poderiam ficar ofendidos (...) (Público, 05) 
 
(TRABALHADORES): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(98) (...) segundo vários livros da especialidade consultados por Laureano (...) 
(Público, 05) 
 
POR LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Consultar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(99) (...) Arnaldo não deixaria que O Povo da Barca desse a notícia da morte de 
Laureano (...) (Público, 05) 
 
ARNALDO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Deixar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(100) (...) O Povo da Barca desse a notícia da morte de Laureano (...) 
(Público, 05) 
 
POVO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(101) (...) o jovem Laureano Barros começou a comprar livros. (Público, 
05) 
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JOVEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Comprar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(102) (...) iniciou uma coleção (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Iniciar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(103) Mas ao contrário de toda a traquitana que sempre gostou de trazer 
para casa (...) (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Trazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(104) (...) na moradia que o pai lhe comprou (...) (Público, 05) 
 
PAI: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Comprar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Comprar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(105) (...) para se instalar na cidade (...) (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Instalar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(106) (...) continuou a ampliar a coleção (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ampliar: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
(107) (...) depois quando se divorciou dela e das seguintes. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Divorciar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
DELA E DAS SEGUINTES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Divorciar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(108) De cada vez que se separava da mulher com quem vivia (...) 
(Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Separar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
DA MULHER COM...: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Separar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(109) Mas levava consigo a biblioteca. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(110) Por alguns autores tornou-se obcecado (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Tornar-se: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(111) (...) comprava tudo. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Comprar: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
(112) (...) lia, várias vezes, os livros de Camilo, Eça, Pessoa e Torga. 
(Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ler: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LIVROS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Ler: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(113) Sempre teve insónias, e passava-as a ler. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ler: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(114) Perdia horas a arrumar os livros (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Arrumar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(115) (...) a manuseá-los (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Manusear: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(116) (...) a acariciá-los. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Acariciar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(117) Tendo concluído a licenciatura em Matemática com alta 
classificação (...) (Público, 05) 
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(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Concluir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(118) Laureano foi logo convidado, com 21 anos, para assistente de Rui 
Luís Gomes (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Convidar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva (nominal) 
 
(119) (...) ele (que teve 20) casou com ela (...) (Público, 05) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Casar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM ELA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (comitativo) 
Casar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(120) Mas Rui Luís Gomes (...) foi expulso da faculdade, juntamente com 
outros dois matemáticos, José Morgado e, claro, o recto e incorruptível Laureano 
Barros (...) (Público, 05) 
 
RUI LUÍS GOMES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Expulsar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva (nominal) 
 
JUNTAMENTE COM OUTROS DOIS MATEMÁTICOS, JOSÉ...: Paciente → 
[afetado, experienciador] 
Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Expulsar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva (nominal) 
 
(121) (...) após terem enviado ao Governo uma carta (...) (Público, 05) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Enviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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AO GOVERNO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Enviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(122) (...) protestando contra a prisão de uma aluna. (Público, 05) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Protestar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(123) Desempregado, Laureano, então com 26 anos, montou uma sala de 
explicações (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Montar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(124) (...) onde o pai se estabelecera (...) (Público, 05) 
 
PAI: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estabelecer-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(125) (...) constituíra outra família. (Público, 05) 
 
(PAI): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Constituir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(126) (...) incluíam, por exemplo, contratar um estudante (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contratar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ESTUDANTE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Contratar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(127) (...) para lhe catalogar a biblioteca. (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Catalogar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Catalogar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(128) Laureano Barros pagava ao jovem de Ponte da Barca a estadia 
numa pensão, mais um salário simbólico (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO BARROS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pagar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
AO JOVEM DE...: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, 
controle, intenção, causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Pagar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(129) (...) para ele passar os dias a fazer fichas dos livros (...) (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
FICHAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(130) (...) no T2 que, depois de se divorciar pela segunda vez, arrendara na 
Rua de Sá da Bandeira. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Arrendar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(131) (...) depois de se divorciar pela segunda vez (...) (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Divorciar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(132) (...) por volta de meio-dia recebia um telefonema de Laureano (...) 
(Público, 05) 
 
(ALEXANDRE): Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, 
intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(133) (...) um telefonema de Laureano convidando-o para o almoço num 
restaurante (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Convidar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Convidar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(134) (...) num restaurante onde passaria a refeição a falar-lhe de livros, 
cultura e aventuras. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Falar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(135) (...) Laureano (...) deu guarida, na casa da Foz, ao militante 
comunista na clandestinidade Rogério de Carvalho (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
AO MILITANTE COMUNISTA NA...: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(136) (...) para lhe passar uma pasta com documentos secretos. (Público, 
05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Passar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, intenção, 
causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Passar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(137) Nesta altura já Laureano e Alexandre eram amigos, e davam 
passeios de vários dias pelo Norte do país (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO E ALEXANDRE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, 
causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(138) (...) a convite de Laureano, que pagava comidas e dormidas (...) 
(Público, 05) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Pagar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(139) (...) Laureano era capaz de, zangado, ir sem abrir a boca do Porto a 
Braga. (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(140) (...) admite Alexandre Outeiro (...) (Público, 05) 
 
ALEXANDRE OUTEIRO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Admitir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(141) Um homem de um rigor extremo, em tudo o que fazia. (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(142) (...) Rui Gomes da Silva regressou do exílio no Brasil (...) (Público, 
05) 
 
RUI GOMES DA SILVA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Regressar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(143) (...) para ser nomeado reitor da Universidade do Porto. (Público, 05) 
 
(ELE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
3omear: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(144) A primeira coisa que fez foi convidar Laureano (...) (Público, 05) 
 
(RUI GOMES DA SILVA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, 
causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Convidar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LAUREANO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Convidar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(145) para dar aulas na Faculdade de Ciências. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(146) Relutante, ele aceitou (...) (Público, 05) 
 
Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Aceitar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(147) (...) demitiu-se meses depois. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Demitir-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(148) (...) leccionou num colégio (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lecionar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(149) (...) mudou-se definitivamente para Ponte da Barca. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mudar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(150) Agora, que herdara a casa grande da família (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, 
intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Herdar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(151) Laureano foi ficando solitário. (Público, 05) 
 
LAUREANO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(152) (...) ele se tornou um homem desiludido. (Público, 05) 
 
ELE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Tornar-se: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(153) O comportamento dos outros entristecia-o. (Público, 05) 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Entristecer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(154) Recusou tudo o que lhe ofereceram. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Recusar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(155) (...) tudo o que lhe ofereceram. (Público, 05) 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Oferecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(156) Foi convidado para professor catedrático da Faculdade de Ciências 
(...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Convidar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(157) (...) como se tivesse leccionado durante todo o tempo (...) (Público, 
05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lecionar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(158) Aceitou o cargo de director da Escola Secundária de Ponte da Barca 
(...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Aceitar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(159) Segundo uma investigação que instaurou (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Instaurar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(160) (...) os atestados médicos que uma professora apresentava para faltar 
às aulas. (Público, 05) 
 
PROFESSORA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Apresentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(161) (...) Laureano pediu a reforma. (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(162) Mais uma vez, recusou que lhe fosse contado o tempo de serviço 
desde a sua expulsão da Função Pública (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Recusar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(163) (...) explica o primo. (Público, 05) 
 
PRIMO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Explicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(164) Até uma carta, demorava semanas a escrevê-la. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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A: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(165) Esse perfeccionismo paralisava-o. (Público, 05) 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Paralisar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(166) E, no entanto, escrevia muito bem. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(167) (...) explica um amigo. (Público, 05) 
 
AMIGO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Explicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(168) (...) a cada vez que tinha uma infidelidade, contava logo (...) 
(Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(169) A certa altura, por imperativos de coerência, divorciaram-se (...) 
(Público, 05) 
 
(LAUREANO E MARIA JOSÉ CALEIJO): Agente → [desencadeador, controle, 
intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Divorciar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Reflexiva (recíproca) 
 
(170) Laureano isolou-se em Ponte da Barca (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Isolar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(171) Fugia das pessoas (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fugir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
DS PESSOAS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Fugir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(172) (...) ao mesmo tempo procurava-as. (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Procurar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
AS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Procurar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(173) (...) o encontro com eles o fazia sentir-se perdido. (Público, 05) 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Fazer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(174) Quando Margarida, a filha, regressou da Inglaterra (...) (Público, 
05) 
 
MARGARIDA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Regressar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(175) (...) onde, muito jovem, fora fazer o doutoramento em Matemática 
(...) (Público, 05) 
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(ELA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(176) Tinha medo (...) que se zangassem à primeira discussão. (Público, 
05) 
 
(ELES): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Zangar-se: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(177) (...) concluindo a licenciatura com média de 17. (Público, 05) 
 
(MARGARIDA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Concluir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(178) Dizem os psicólogos que os coleccionadores compulsivos (...) 
(Público, 05) 
 
PSICÓLOGOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(179) No entanto, Laureano tornou-se amigo de pessoas que admirava. 
(Público, 05) 
 
LAUREANO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Tornar-se: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(180) Laureano chegou a enviar-lhe uma carta (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Enviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Enviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(181) (...) criticando-o pelas cedências aos comunistas (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Criticar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Criticar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(182) Eugénio passava grandes temporadas na quinta. (Público, 05) 
 
EUGÉNIO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Passar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(183) Mas, quando a mãe de Laureano morreu (...) (Público, 05) 
 
MÃE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Morrer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(184) (...) explicando simplesmente que não gostava de funerais. (Público, 
05) 
 
(EUGÉNIO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Explicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(185) Uma vez, numa festa, Laureano apresentou-lhe uma personalidade 
de Ponte da Barca (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Apresentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
PERSONALIDADE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Apresentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Apresentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(186) (...) um sujeito baixo e gordo que sorria de deferência para com o 
poeta. (Público, 05) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sorrir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(187) Eugénio apertou-lhe a mão (...) (Público, 05) 
 
EUGÉNIO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Apertar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(188) (...) mas ao mesmo tempo disse para o lado (...) (Público, 05) 
 
(EUGÉNIO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(189) Laureano cortou com ele relações (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cortar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM ELE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Cortar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(190) (...) relações que só viria a reatar, décadas depois (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Reatar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(191) Em Ponte da Barca, Laureano era amado e odiado, e retribuía 
ambos os sentimentos. (Público, 05) 
 
LAUREANO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Amar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(192) (...) e odiado (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Odiar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(193) (...) oferecendo-lhe cargos e medalhas. (Público, 05) 
 
(EMINÊNCIAS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Oferecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Oferecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(194) (...) alegando que nada fizera pela terra (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Alegar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(195) Pagava tudo antes do tempo (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pagar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(196) (...) era comum assinar-se a escritura (...) (Público, 05) 
 
ESCRITURA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Assinar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(197) Laureano recusava-se (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Recusar-se: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(198) Uma vez quis vender uma das terras da família (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vender: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(199) (...) desde que se fizesse escritura por 10 mil. (Público, 05) 
 
ESCRITURA: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(200) Laureano fez um acordo (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(201) (...) pagaria ele próprio o montante (...) (Público, 05) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pagar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(202) (...) Laureano comia com os seus trabalhadores à mesma mesa (...) 
(Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Comer: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM OS SEUS TRABALHADORES: Agente → [desencadeador, controle, 
intenção, causa, afetado, experienciador] 
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Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Comer: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(203) Foi também o primeiro na região a fazer descontos para a reforma 
(...) (Público, 05) 
 
PRIMEIRO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(204) Os outros agricultores (...) nomearam um representante (...) 
(Público, 05) 
 
AGRICULTORES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
3omear: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
REPRESENTANTE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
3omear: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(205) (...) um representante para interceder junto de Laureano. (Público, 
05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Interceder: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
JUNTO DE LAUREANO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Interceder: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(206) Quando aquele chegou à quinta sugerindo, com falinhas mansas (...) 
(Público, 05) 

 
(REPRESENTANTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sugerir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(207) (...) o “senhor doutor”, pelo menos, descontasse para a segurança 
social apenas um dia ou dois (...) (Público, 05) 
 
DOUTOR: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Descontar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(208) (...) foi corrido com insultos. (Público, 05) 
 
(ELE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Correr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(209) Lia para eles (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ler: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
PARA ELES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Ler: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(210) (...) convocava-os para sessões temáticas (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Convocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
OS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Convocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(211) Por vezes, anunciava-lhes que iam dar um passeio. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Anunciar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 



 519 

LHES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Anunciar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(212) (...) iam dar um passeio. (Público, 05) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(213) Chamava então Arlindo, o seu taxista de serviço (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
ARLINDO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(214) (...) partiam para um tour literário para as aldeias do Geres. 
(Público, 05) 
 
(LAUREANO E OS EMPREGADOS): Agente → [desencadeador, controle, 
intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Partir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(215) No fim, jantavam todos no restaurante Elevador (...) (Público, 05) 
 
TODOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Jantar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(216) (...) o gerente reservava uma mesa num recanto discreto (...) 
(Público, 05) 
 
GERENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Reservar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(217) (...) para que o grupo (de “secretários”, como Laureano os 
apresentava) (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Apresentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
OS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Apresentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(218) E lá iam, o 3elinho, o Carlos, o 3uno, o Gi, e todos os jornaleiros 
da quinta (...) (Público, 05) 
 
NELINHO, CARLOS, NUNO, GI E JORNALEIROS: Agente → 
[desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(219) Corga era um fenómeno: só comia batatas (...) (Público, 05) 
 
(CORGA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Comer: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(220) Laureano, que se maravilhava com os prodígios da Natureza (...) 
(Público, 05) 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Maravilhar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(221) Laureano tratava a toda gente por “senhor”. (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Tratar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A TODA A GENTE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Tratar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(222) Até um pobre que ia lá a casa (...) (Público, 05) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(223) (...) levar a carne do talho (...) (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(224) Laureano tinha o estranho poder de elevar as pessoas. (Público, 05) 
 
PESSOAS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Elevar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(225) “O doutor foi a pessoa mais honesta e culta que conheci à face da 
terra”, diz Manuel Rocha (...) (Público, 05) 
 
MANUEL ROCHA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(226) (...) Manuel Rocha, a quem Laureano chamava Nelo, ou Nelinho 
(...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(227) Nelo era uma das várias crianças que trabalhavam ou habitavam na 
Quinta da Fonte da Cova (...) (Público, 05) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Trabalhar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(228) (...) os sobrinhos mulatos de Laureano (...) que lá iam passar férias. 
(Público, 05) 
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QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Passar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(229) Levava-o para lá na época da apanha da maçã (...) (Público, 05) 
 
(PAI): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(230) Mas um dia emigrou para a França (...) (Público, 05) 
 
(PAI): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Emigrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(231) (...) deixou com o “doutor” os filhos, 3elo e Carlos. (Público, 05) 
 
(PAI): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Deixar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
FILHOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Deixar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM O “DOUTOR”: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Deixar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(232) O “doutor Manuel” e o “engenheiro Carlos”, como Laureano passou 
a designá-los (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Designar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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OS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Designar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(233) (...) passou a ir à quinta apenas às quartas-feiras (...) (Público, 05) 
 
(CARLOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(234) (...) passou a ir à quinta apenas às quartas-feiras almoçar. (Público, 
05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Almoçar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(235) (...) tornou-se discípulo, amigo e confidente do patrão. (Público, 05) 
 
(NELO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Tornar-se: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(236) “Nelinho, comprei um livro novo (...)” (Público, 05) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Comprar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(237) E 3elo interrompia o trabalho na quinta (...) (Público, 05) 
 
NELO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Interromper: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(238) (...) sentava-se na salinha. (Público, 05) 
 
(NELO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Sentar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(239) (...) depois de contar uma visita a um alfarrabista (...) (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(240) “Nelinho, hoje vamos tirar os livros daquela prateleira (...)” 
(Público, 05) 
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Tirar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(241) “Vai ali à saleta (...)” (Público, 05) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(242) “(...) tira o terceiro livro a contar do lado norte para o sul. (...)” 
(Público, 05) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Tirar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(243) (...) a contar do norte para o sul. (Público, 05) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(244) “(...) Abre na página 153...” (Público, 05) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Abrir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(245) 3elo abria (...) (Público, 05) 
 
NELO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Abrir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(246) (...) Laureano, da outra sala, começava a dizer o texto de cor (...) 
(Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(247) Um dia 3uno Leitão (...) ofereceu-se (...) (Público, 05) 
 
NUNO LEITÃO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Oferecer-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(248) (...) para catalogar toda a biblioteca em computador. (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Catalogar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(249) (...) Nuno Leitão, que trabalhou na quinta (...) (Público, 05) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Trabalhar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(250) (...) depois estudou Informática de Gestão (...) (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estudar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(251) Laureano agradeceu (...) (Público, 05) 
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LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Agradecer: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(252) (...) acabou por ir estudar (...) (Público, 05) 
 
(NUNO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estudar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(253) (...) encorajado por Laureano. (Público, 05) 
 
(NUNO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Encorajar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
POR LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Encorajar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(254) O “Gi” (...) sairia para casar (...) (Público, 05) 
 
GI: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(255) (...) para casar (...) (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Casar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(256) O “Gi”, que foi criado na quinta (...) (Público, 05) 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Criar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(257) (...) a mãe de “Gi” pô-lo a viver na quinta (...) (Público, 05) 
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MÃE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(258) Os seus “meninos”, dizia ele. (Público, 05) 
 
ELE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(259) Todos falam do “doutor”, hoje, com incondicional afeto (...) 
(Público, 05) 
 
TODOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(260) “Gi” não teve uma relação fácil com o “doutor”, que se zangava (...) 
(Público, 05) 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Zangar-se: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(261) (...) lhe batia, se ele chegava tarde a casa. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Bater: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Bater: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(262) Para o punir (...) (Público, 05) 
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(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Punir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Punir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(263) (...) mandava a Mariquinhas cozinhar (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mandar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(264) (...) a Mariquinhas cozinhar favas com carne (...) (Público, 05) 
 
MARIQUINHAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cozinhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
FAVAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Cozinhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(265) Uma vez (...) deu-lhe uma bofetada. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(266) “Gi” fugiu para casa dos pais. (Público, 05) 
 
GI: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 



 529 

Fugir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(267) No dia seguinte, Laureano telefonou-lhe (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Telefonar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Telefonar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(268) (...) a pedir que voltasse. (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(269) (...) a pedir que voltasse. (Público, 05) 
 
(GI): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Voltar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(270) Acima de tudo, irritava-se por o seu “menino” não levar os estudos a 
sério. (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Irritar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(271) (...) não tivesse Laureano irrompido pela reunião de professores (...) 
(Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Irromper: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(272) “Gi” chumbou (...) (Público, 05) 
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GI: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Chumbar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
Construção ergativa 
 
(273) (...) foi trabalhar como serralheiro (...) (Público, 05) 
 
(GI): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Trabalhar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(274) (...) teve de emigrar para Andorra (...) (Público, 05) 
 
(GI): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Emigrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(275) (...) o “doutor” (...) se recusou a meter uma cunha (...) (Público, 05) 
 
DOUTOR: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Recusar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(276) (...) meter uma cunha (...) (Público, 05) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Meter: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(277) “Gi” conta que passou muitos Natais sozinho com ele (...) (Público, 
05) 
 
GI: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(278) passou muitos Natais sozinho com ele (...) (Público, 05) 
 
(ELE): Paciente → [afetado, experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Passar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
COM ELE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Adjunto adverbial (comitativo) 
Passar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(279) (...) ele era quem lhe dava banho. (Público, 05) 
 
QUEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(280) 3elo e “Gi” contam cheios de vaidade estas compassivas 
intimidades (...) (Público, 05) 
 
NELO E GI: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(281) (...) como se defendessem um fundamental património humano. 
(Público, 05) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Defender: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(282) Laureano dissera à empregada (...) (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(283) “Maria, (...) chama os meninos (...) (Público, 05) 
 
(TU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
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Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
MENINOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(284) “(...) para virem ajudar (...)” (Público, 05) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ajudar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(285) “(...) se eu morrer (...)” (Público, 05) 
 
EU: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Morrer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(286) Foi nessa altura que escreveu a lista de quem deveria ser avisado e 
as regras para o funeral (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LISTA E REGRAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto direto 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(287) (...) a lista de quem deveria ser avisado (...) (Público, 05) 
 
QUEM: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Avisar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(288) (...) as regras para o funeral, que incluíam ser enterrado sem caixão 
(...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
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Enterrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(289) (...) depois de ter ficado doente (...) (Público, 05) 
 
(ELE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ficar: Verbo copulativo de processo 
Voz verbal: Adjetival 
 
(290) (...) Laureano começou a preocupar-se com a posteridade. (Público, 
05) 
 
LAUREANO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Preocupar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(291) Margarida (...) foi convidada formalmente para um almoço de 
divórcio. (Público, 05) 
 
MARGARIDA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Convidar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(292) Depois, Laureano doou todos os bens aos filhos. (Público, 05) 
 
LAUREANO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Doar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
AOS FILHOS: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, 
intenção, causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Doar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(293) Distribuiu as casas e os terrenos pelos três filhos (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Distribuir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
PELOS TRÊS FILHOS: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, 
controle, intenção, causa] 
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Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Distribuir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(294) “Este ficará para minha filha”, ia dizendo ao Nelinho (...) (Público, 
05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(295) (...) ia perdendo o interesse por tudo excepto pelos livros (...) 
(Público, 05) 
 
(LAUREANO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Perder: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(296) Mergulhou numa estranha apatia (...) (Público, 05) 
 
(LAUREANO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Mergulhar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(297) E os fazia sofrer. (Público, 05) 
 
OS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Fazer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(298) Mas não deixou (...) de folhear, tratar e acariciar os seus livros (...) 
(Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Folhear: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(299) Mas não deixou (...) de folhear, tratar e acariciar os seus livros (...) 
(Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Tratar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(300) Mas não deixou (...) de folhear, tratar e acariciar os seus livros (...) 
(Público, 05) 
 
(LAUREANO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Acariciar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(301) (...) com a leveza confiante com que uma criança diz adeus a quem 
ama. (Público, 05) 
 
CRIANÇA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A QUEM AMA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(302) Cantora estreou-se ontem à noite em Portugal (Público, 06) 
 
CANTORA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estrear-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(303) (...) quem esteve lá conhecia bem Kylie Minogue (...) (Público, 06) 
 
QUEM: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(304) (...) entregou-se totalmente à primeira vez da australiana em 
Portugal. (Público, 06) 
 
(QUEM): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Entregar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
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(305) (...) uma sensualidade e uma elegância de fazer inveja a outras 
divas. (Público, 06) 
 
A OUTRAS DIVAS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Fazer: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(306) Quanto à banda, está em palco o tempo todo (...) (Público, 06) 
 
(ELA): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(307) (...) Kylie aprendeu muito com Madonna (...) (Público, 06) 
 
KYLIE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Aprender: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(308) Surpreende a voz da australiana, que canta bem (...) (Público, 06) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cantar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(309) (...) algo que visivelmente lhe dá gozo (...) (Público, 06) 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(310) (...) na forma como se dirige aos seus fãs. (Público, 06) 
 
(ELA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dirigir-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
AOS SEUS FÃS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dirigir-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
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(311) (...) Kylie deu um espetáculo (...) (Público, 06) 
 
KYLIE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(312) O aumento galopante do desemprego irá manter os consumidores 
afastados do consumo. (Público, 07) 
 
CONSUMIDORES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Manter: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(313) (...) de acordo com dados compilados pelo S&P e pela Bloomberg. 
(Público, 07) 
 
PELO S&P E PELA BLOOMBERG: Agente → [desencadeador, controle, 
intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Compilar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(314) Até os norte-americanos voltarem a gastar dinheiro com automóveis 
(...) (Público, 07) 
 
NORTE-AMERICANOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Gastar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(315) (...) muitas companhias dos EUA, da Ásia e da Europa terão de 
continuar a cortar os seus custos. (Público, 07) 
 
COMPANHIAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cortar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(316) De acordo com investidores e analistas consultados pela Bloomberg 
(...) (Público, 07) 
 
INVESTIDORES E ANALISTAS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Consultar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
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PELA BLOOMBERG: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Consultar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(317) A diminuição do consumo está a afectar também os fornecedores de 
matérias-primas que lutam para se manterem rentáveis. (Público, 07) 
 
FORNECEDORES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Afetar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(318) (...) os fornecedores de matérias-primas que lutam para manterem-se 
rentáveis (...) (Público, 07) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lutar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(319) Um dos agentes da PSP baleado ontem à tarde, na cara (...) por dois 
homens encapuzados (...) (Público, 08) 
 
(AGENTE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Balear: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
POR DOIS HOMENS ENCAPUZADOS: Agente → [desencadeador, controle, 
intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Balear: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(320) Fonte do hospital de São José disse ao PÚBLICO que o agente (...) 
(Público, 08) 
 
FONTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(321) (...) o agente abandonou as instalações do hospital (...) (Público, 08) 
 
AGENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Abandonar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(322) (...) outro ferido foi submetido durante a madrugada a uma 
intervenção cirúrgica (...) (Público, 08) 
 
FERIDO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Submeter: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(323) A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia adverte que se 
vive um sentimento de impunidade (...) (Público, 08) 
 
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia: Agente → [desencadeador, 
controle, intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Advertir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(324) O presidente da Associação Socioprofissional da Polícia, Paulo Flor 
(...) alerta para uma situação de “desmoralização entre os agentes”. (Público, 08) 
 
PAULO FLOR: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Alertar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(325) (...) Paulo Flor afirma que os próprios polícias (...) (Público, 08) 
 
PAULO FLOR: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Afirmar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(326) (...) mas o ministro da administração interna, Rui Pereira (...) já veio 
dizer que tem confiança que os autores (...) (Público, 08) 
 
RUI PEREIRA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(327) (...) Rui Pereira, que ontem visitou os dois agentes da PSP no 
hospital (...) (Público, 08) 
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QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Visitar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
AGENTES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Visitar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(328) (...) tem confiança que os autores dos disparos venham a ser 
detidos. (Público, 08) 
 
AUTORES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Deter: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(329) (...) os dois agentes terão sido chamados após um alerta (...) 
(Público, 08) 
 
AGENTES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(330) (...) um grupo de indivíduos se preparava para efectuar vários 
assaltos (...) (Público, 08) 
 
GRUPO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Preparar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Reflexiva 
 
(331) (...) para efectuar vários assaltos (...) (Público, 08) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Efectuar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(332) (...) perto do local para o qual tinham sido chamados (...) (Público, 
08) 
 
(ELES): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Chamar: Verbo transitivo de ação/atividade 



 541 

Voz verbal: Passiva nominal 
 
(333) (...) os dois agentes foram então atingidos por disparos de caçadeira 
(...) (Público, 08) 
 
AGENTES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Atingir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(334) Foi um destes indivíduos, segundo a PSP, que terá disparado, 
primeiro contra o vidro do carro da PSP (...) e depois contra outro agente que, 
entretanto terá saído da viatura. (Público, 08) 
 
(INDIVÍDUO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Disparar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
CONTRA O VIDRO DO CARRO DA PSP: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Disparar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
CONTRA OUTRO AGENTE QUE...: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Disparar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(335) (...) atingindo um dos agentes (...) (Público, 08) 
 
(INDIVÍDUO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Atingir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(AGENTE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Atingir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(336)  (...) contra outro agente que, entretanto terá saído da viatura. 
(Público, 08) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
(337) Os dois encapuzados terão entretanto fugido, a pé (...) (Público, 08) 
 
ENCAPUZADOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fugir: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(338) (...) o que levou a PSP a montar um cerco ao bairro (...) (Público, 
08) 
 
PSP: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Montar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(339) (...) na tentativa de capturar os indivíduos. (Público, 08) 
 
(ELA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Capturar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
INDIVÍDUOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Capturar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(340) A Polícia Judiciária está já também a investigar este caso. (Público, 
08) 
 
POLÍCIA JUDICIÁRIA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Investigar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(341) (...) este facto foi negado pelas autoridades. (Público, 08) 
 
PELAS AUTORIDADES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Agente da passiva 
3egar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(342) (...) três agentes da PSP morreram. (Público, 08) 
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AGENTES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Morrer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(343) O ambiente para a população e comerciantes é de “terror”, afirmam. 
(Público, 08) 
 
(LOCAIS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Afirmar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(344) (...) foram disparadas (...) mais de 30 balas contra dois agentes (...) 
(Público, 08) 
 
BALAS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Disparar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
CONTRA DOIS AGENTES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Disparar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(345) (...) o mesmo cenário de violência e medo é descrito pela 
população. (Público, 08) 
 
PELA POPULAÇÃO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Descrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(346) E prender os marginais (...) (Público, 08) 
 
MARGINAIS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Prender: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(347) (...) adiantou Joaquim Raposo. (Público, 08) 
 
JOAQUIM RAPOSO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Adiantar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(348) (...) “há meses” apresentou um projeto de videovigilância (...) 
(Público, 08) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Apresentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(349) (...) até hoje aguarda uma resposta da Comissão Nacional de 
Protecção de Dados. (Público, 08) 
 
(JOAQUIM RAPOSO): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Aguardar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(350) (...) não acredita que sejam “filhos da Amadora” que promovam 
estes crimes violentos (...) (Público, 08) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Promover: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(351) Internacional português é hoje apresentado no Santiago Bernabéu 
(...) (Público, 09) 
 
PORTUGUÊS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Apresentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(352) (...) Cristiano Ronaldo escolheu o número que estará na sua 
camisola (...) (Público, 09) 
 
CRISTIANO RONALDO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Escolher: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(353) (...) o jogador português até já tinha dito que se contentaria com a 
camisola nove (...) (Público, 09) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(354) (...) se contentaria com a camisola nove (...) (Público, 09) 
 
(ELE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contentar-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(355) E alguém chegou a sugerir que, em Madri, Cristiano Ronaldo devia 
manter o famoso número sete (...) (Público, 09) 
 
ALGUÉM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Sugerir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(356) Basta ver quem veste agora essa camisola (...) (Público, 09) 
 
QUEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vestir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(357) Nove anos depois de Figo ter trocado o Barcelona pelo Real Madrid 
(...) (Público, 09) 
 
FIGO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Trocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(358) (...) outro português vestirá essa camisola. (Público, 09) 
 
PORTUGUÊS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vestir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(359) Portugal e União Soviética reataram relações diplomáticas (...) 
(Público, 10) 
 
PORTUGAL E UNIÃO SOVIÉTICA: Agente → [desencadeador, controle, 
intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Reatar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(360) A revista Vida Soviética (...) passou a anunciar os voos da “maior 
companhia aérea do mundial” (...) (Público, 10) 
 
REVISTA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Anunciar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(361) Era um risco evidente para os chefes militares, que fizeram chegar o 
alerta ao Governo. (Público, 10) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(362) Estas são duas histórias de segredos contadas ao P2 por ex-
responsáveis governamentais e antigos chefes militares. (Público, 10) 
 
POR EX-RESPONSÁVEIS GOVERNAMENTAIS E ANTIGOS CHEFES DE 
ESTADO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Contar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(363) (...) quem conta essas histórias prefere manter a sua identidade... em 
segredo. (Público, 10) 
 
QUEM: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(364) E de que falamos (...) (Público, 10) 
 
NÓS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(365) (...) quando falamos de Segredo de Estado? (Público, 10) 
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Falar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(366) (...) segredos transmitidos, “a título confidencial”, por Estados 
estrangeiros ou organizações internacionais (...) (Público, 10) 
 
POR ESTADOS ESTRANGEIROS OU ORGANIZAÇÕES 
INTERNACIONAIS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Transmitir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(367) (...) esperança que o Presidente dos Estados Unidos, Barack 
Obama, desclassifique alguns dossiers (...) (Público, 10) 
 
PRESIDENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Desclassificar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(368) (...) o Presidente ou o primeiro-ministro, por exemplo, dois titulares 
de órgãos políticos com o poder de pôr o carimbo de “segredo de Estado” a 
documentos. (Público, 10) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
A DOCUMENTOS: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Objeto indireto 
Pôr: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(369) (...) estão milhares de páginas produzidas pelos diplomatas (...) 
(Público, 10) 
 
Páginas: Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Produzir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
PELOS DIPLOMATAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Produzir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(370) (...) antes de 30 anos passados sobre a data em que foram escritos 
(...) (Público, 10) 
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(ELES): Paciente → [afetado] 
Função sintática: Sujeito 
Escrever: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(371) (...) por decisão de uma comissão de selecção e desclassificação, 
presidida pelo embaixador Duarte de Jesus. (Público, 10) 
 
PELO EMBAIXADOR DUARTE DE JESUS: Agente → [desencadeador, 
controle, intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Presidir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(372) (...) a embaixada norte-americana em Lisboa enviou ao Governo 
português um ofício com o mapa (...) (Público, 10) 
 
EMBAIXADA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Enviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
AO GOVERNO: Paciente → [afetado, experienciador, desencadeador, controle, 
intenção, causa] 
Função sintática: Objeto indireto 
Enviar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(373) (...) o deputado do PS que negociou o diploma com o PSD. (Público, 
10) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
3egociar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
COM O PSD: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (comitativo) 
3egociar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(374) Até pode desclassificar documentos. (Público, 10) 
 
(COMISSÃO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Desclassificar: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
(375) (...) como admitiu Mota Amaral. (Público, 10) 
 
MOTA AMARAL: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Admitir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(376) Uma “partidarização” criticada por Fernando Rosas (...) e por 
António Filipe (...) (Público, 10) 
 
POR FERNANDO ROSAS E POR ANTÓNIO FILIPE: Agente → 
[desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Criticar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(377) (...) habituado que está a “tornar públicos maiores ou menores 
‘segredos’”. (Público, 10) 
 
(DUARTE DE JESUS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Tornar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(378) (...) revelam os resultados do concurso para a colocação de docentes 
hoje divulgados pelo Ministério da Educação. (Público, 11) 
 
PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO: Agente → [desencadeador, controle, 
intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Divulgar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(379) Dos 30 mil professores que foram já colocados na primeira fase do 
concurso nacional (...) (Público, 11) 
 
QUE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Colocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(380) (...) disse ao Público o secretário de Estado da Educação, Valter 
Lemos (...) (Público, 11) 
 
VALTER LEMOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(381) (...) referindo-se aos professores (...) (Público, 11) 
 
(VALTER LEMOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Referir-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(382) Estão entre os que Valter Lemos apontou como principais 
beneficiários (...) (Público, 11) 
 
VALTER LEMOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Apontar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(383) Nos QZP podiam ser colocados todos os anos em escolas diferentes 
da sua zona (...) (Público, 11) 
 
(PROFESSORES): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Colocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(384) Valter Lemos diz que essa tem sido a reacção de sempre (...) 
(Público, 11) 
 
VALTER LEMOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(385) Os resultados da primeira fase do concurso foram divulgados hoje 
pelo Ministério da Educação. (Público, 11) 
 
PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO: Agente → [desencadeador, controle, 
intenção, causa, afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Divulgar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(386) Segundo os dados avançados pelo Ministério (...) (Público, 11) 
 
PELO MINISTÉRIO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
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Avançar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(387) Valter Lemos confirma (...) (Público, 11) 
 
VALTER LEMOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Confirmar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(388) (...) mas sublinha que nenhum destes teve ligação às escolas 
públicas (...) (Público, 11) 
 
(VALTER LEMOS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sublinhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(389) (...) candidataram-se agora ao ensino público. (Público, 11) 
 
(PROFESSORES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Candidatar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(390) Mário 3ogueira acusa o ministério (...) (Público, 11) 
 
MÁRIO NOGUEIRA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Acusar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
MINISTÉRIO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Acusar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(391) “Ninguém pode saber agora quantos irão ser colocados na segunda 
fase. (...)” (Público, 11) 
 
(PROFESSORES): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Colocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
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(392) (...) dos 111.072 candidatos foram colocados, na primeira fase, 
30.146. (Público, 11) 
 
(CANDIDATOS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Colocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(393) “Só se saberá depois de as escolas definirem quais são as suas 
necessidades (...)” (Público, 11) 
 
ESCOLAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Definir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(394) A esmagadora maioria destes já pertencia ao quadro, sublinha a 
Fenprof (...) (Público, 11) 
 
FENPROF: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sublinhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(395) (...) esclarecendo que estas colocações resultam (...) (Público, 11) 
 
(FENPROF): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Esclarecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(396) (...) denuncia a Fenprof. (Público, 11) 
 
FENPROF: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Denunciar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(397) Valter Lemos volta a confirmar (...) (Público, 11) 
 
VALTER LEMOS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Confirmar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(398) (...) serão colocados 9.500 professores dos QZP (...) (Público, 11) 
 
PROFESSORES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Colocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(399) Se foram colocados 30.000 professores (...) (Público, 11) 
 
PROFESSORES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Colocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(400) (...) disse à Lusa a dirigente da FNE Lucinda Manuela. (Público, 11) 
 
DIRIGENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(401) “Acho que ele gostaria que dançássemos” (...) (Público, 12) 
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dançar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(402) (...) diz Alex (...) (Público, 12) 
 
ALEX: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(403) (...) Alex, que cruzou meio mundo por Michael (Público, 12) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cruzar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(404) “I’ll be there”, cantava Ronnie Ziri, de Los Angeles, para uma 
multidão de jornalistas que o filmavam (...) (Público, 12) 
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RONNIE ZIRI: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cantar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
PARA UMA MULTIDÃO DE JORNALISTAS QUE...: Paciente → [afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Cantar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(405) (...) uma multidão de jornalistas que o filmavam (...) (Público, 12) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Filmar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Filmar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(406) Aquela canção, que Michael celebrizou (...) (Público, 12) 
 
MICHAEL: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Celebrizar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(407) (...) quando ainda atuava nos Jackson 5 (...) (Público, 12) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Atuar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(408) (...) é a preferida de Ronnie, que não hesitou em oferecer a sua 
emocionada interpretação (...) (Público, 12) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Oferecer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(409) (...) as pessoas exibiam um documento com o código da 
confirmação do seu bilhete. (Público, 12) 
 
PESSOAS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Exibir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(410) (...) explicava ao Público o capitão Bill Murphy (...) (Público, 12) 
 
CAPITÃO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Explicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(411) (...) aqueles que tentassem vender ou trocar bilhetes (...) (Público, 
12) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vender: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(412) (...) ou trocar bilhetes (...) (Público, 12) 
 
(QUE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Trocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(413) Aqueles que tentassem vender ou trocar bilhetes (...) seriam 
apreendidos e acusados de crime estadual (...) (Público, 12) 
 
AQUELES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Apreender: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(414) Aqueles que tentassem vender ou trocar bilhetes (...) seriam 
apreendidos e acusados de crime estadual (...) (Público, 12) 
 
AQUELES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Acusar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
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(415) Era aí que um funcionário confirmava a identificação do premiado 
com o bilhete e o seu convidado (...) (Público, 12) 
 
FUNCIONÁRIO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Confirmar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(416) (...) trocava a folha com o código impresso por um bilhete (...) 
(Público, 12) 
 
(FUNCIONÁRIO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Trocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(417) (...) colocava-lhes uma pulseira dourada. (Público, 12) 
 
(FUNCIONÁRIO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Colocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto oblíquo (passivo) 
Colocar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(418) (...) comentava Alex Juganc (...) (Público, 12) 
 
ALEX JUGANC: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Comentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(419) (...) agitando o braço no ar, para melhor dar conta do brilho. 
(Público, 12) 
 
(ALEX JUGANC): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Agitar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(420) (...) seu companheiro de quarto, Joey Daniel, lhe ligou em choque 
(...) (Público, 12) 
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COMPANHEIRO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ligar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
LHE: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Ligar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(421) (...) começaram logo a fazer planos para lhe prestar homenagem. 
(Público, 12) 
 
(ALEX E JOEY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Fazer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(422) (...) para lhe prestar homenagem. (Público, 12) 
 
(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Prestar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(423) “Meti-me num avião (...)” (Público, 12) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Meter-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(424) “(...) voltei para casa” (...) (Público, 12) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Voltar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(425) (...) contou Alex (...) (Público, 12) 
 
ALEX: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contar: Verbo transitivo de ação/atividade 
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Voz verbal: Ativa 
 
(426) (...) Alex, que estuda no Utah (...) (Público, 12) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estudar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(427) Joey foi buscá-lo no aeroporto de Los Angeles. (Público, 12) 
 
JOEY: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Buscar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
O: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Buscar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(428) Tinha vindo de Carlsbad, no Novo México (...) (Público, 12) 
 
(ALEX): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Vir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(429) Estiveram à porta do rancho de Neverland (...) (Público, 12) 
 
(ALEX E JOEY): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Estar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(430) (...) depositaram uma vela no passeio (...) (Público, 12) 
 
(ALEX E JOEY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Depositar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(431) (...) passaram pela estrela do músico no Passeio da Fama... (Público, 
12) 
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(ALEX E JOYE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Passar: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(432) (...) logo se inscreveram. (Público, 12) 
 
(ALEX E JOEY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Inscrever-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(433) “(...) pensei num plano alternativo para me distrair (...)” (Público, 
12) 
 
(EU): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Distrair-se: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(434) (...) quando Alex ligou o computador pela manhã, estava lá o 
desejado e-mail (...) (Público, 12) 
 
ALEX: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ligar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(435) “Cruzei metade do mundo por ele” (...) (Público, 12) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Cruzar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(436) E depois voltando-se para o amigo (...) (Público, 12) 
 
(ALEX): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Voltar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(437) (...) para o amigo, entretido a contar a sua história a outros 
jornalistas (...) (Público, 12) 
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(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(438) “Vamos para a Disneyland, baby!” (...) (Público, 12) 
 
(NÓS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Ir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(439) (...) gritou o amigo. (Público, 12) 
 
AMIGO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Gritar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(440) (...) o agente da polícia que (pacientemente) autorizara a entrevista 
dos dois amigos (...) (Público, 12) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa] 
Função sintática: Sujeito 
Autorizar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(441) (...) mas recebia ordens no rádio (...) (Público, 12) 
 
(AGENTE): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(442) (...) despediam-se os dois, a caminho do parque de diversões. 
(Público, 12) 
 
(JOVENS): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Despedir-se: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Média (dinâmica) 
 
(443) (...) mais polícias foram alvejados. (Público, 13) 
 
POLÍCIAS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
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Alvejar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(444) (...) dois outros agentes foram abatidos (...) (Público, 13) 
 
AGENTES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Abater: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(445) (...) um ano antes, um outro polícia morreu (...) (Público, 13) 
 
POLÍCIA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Morrer: Verbo intransitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(446) (...) os polícias da área receberam ordem expressas (...) (Público, 
13) 
 
POLÍCIAS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Receber: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(447) A maior parte do efectivo que patrulha a freguesia da Mina afirma 
que a medida só potencia o crime (...) (Público, 13) 
 
(PARTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Afirmar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(448) A maior parte do efectivo que patrulha a freguesia da Mina (...) 
(Público, 13) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Patrulhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(449)  (...) uma vez que encoraja os delinquentes a resistir (...) (Público, 
13) 
 
DELINQUENTES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Encorajar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
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(450) (...) quando estão a ser procurados. (Público, 13) 
 
(ELES): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Procurar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(451) Ontem, representantes do Sindicato 3acional da Polícia (Sinapol) 
garantiram que a ordem (...) (Público, 13) 
 
REPRESENTANTES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Garantir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(452) “(...) a ordem “desacredita a PSP (...)” (Público, 13) 
 
PSP: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Desacreditar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(453) “(...) dá força aos criminosos”. (Público, 13) 
 
AOS CRIMINOSOS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto indireto 
Dar: Verbo transitivo de processo 
Voz verbal: Ativa 
 
(454) (...) diz um antigo agente daquela divisão (...) (Público, 13) 
 
AGENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(455) (...) quando circulava de carro dentro da Cova da Moura. (Público, 
13) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Circular: Verbo intransitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(456) Os que já se viram envolvidos em tiroteios optam, muitas vezes, por 
pedir transferência (...) (Público, 13) 
 



 563 

(ELES): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Pedir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(457) (...) o luso-brasileiro que (...) matou dois agentes a tiros de pistola. 
(Público, 13) 
 
QUE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Matar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
AGENTES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Matar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(458) A consultora explica que esta descida (...) (Público, 14) 
 
CONSULTORA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Explicar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(459) Clotilde Reiss foi acusada de espionagem (Público, 15) 
 
CLOTILDE REISS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Acusar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(460) Sarkozy exige libertação de académica francesa (...) (Público, 15) 
 
SARKOZY: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Exigir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(461) O Presidente francês exigiu hoje a libertação (...) (Público, 15) 
 
PRESIDENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Exigir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(462) (...) quando tentava sair do Irão. (Público, 15) 
 
(ELA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sair: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(463) 3icolas Sarkozy classificou de “fantasistas” as acusações (...) 
(Público, 15) 
 
NICOLAS SARKOZY: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Classificar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(464) “Digo-o da forma mais clara (...)” (Público, 15) 
 
(EU): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(465) (...) declarou o Chefe de Estado francês (...) (Público, 15) 
 
(CHEFE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Declarar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(466) Reiss foi detida no dia primeiro de julho (...) (Público, 15) 
 
REISS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Deter: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(467) (...) quando se preparava (...) (Público, 15) 
 
(ELA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Preparar-se: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Reflexiva 
 
(468) (...) para entrar no avião (...) (Público, 15) 
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(ELA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Entrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(469) (...) no avião que a levaria de volta a França. (Público, 15) 
 
A: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(470) (...) a universitária passou os últimos cinco meses no Irão (...) 
(Público, 15) 
 
UNIVERSITÁRIA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Passar: Verbo transitivo de estado 
Voz verbal: Ativa 
 
(471) (...) leccionou francês na universidade de Isfahan. (Público, 15) 
 
(ELA): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Lecionar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(472) (...) foi levada para a prisão de alta segurança de Evin (...) (Público, 
15) 
 
(REISS): Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Levar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(473) (...) Sarkozy denunciou os “métodos” das autoridades iranianas (...) 
(Público, 15) 
 
SARKOZY: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Denunciar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(474) (...) acusou mesmo Teerão (...) (Público, 15) 
 
(SARKOZY): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Acusar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
TEERÃO: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Acusar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(475) (...) de ter sequestrado a jovem francesa (...) (Público, 15) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Sequestrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
JOVEM: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Sequestrar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(476) O Presidente francês acusou ainda as autoridades iranianas (...) 
(Público, 15) 
 
PRESIDENTE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Acusar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
AUTORIDADES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Acusar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(477) “Os primeiros a contestar os resultados foram os próprios iranianos” 
(...) (Público, 15) 
 
PRIMEIROS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Contestar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(478) (...) o Presidente brasileiro foi mais contido, dizendo não ter provas 
(...) (Público, 15) 
 
(PRESIDENTE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Dizer: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(479) (...) a comunidade internacional poderá exigir novas eleições. 
(Público, 15) 
 
COMUNIDADE: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Exigir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(480) (...) declarou Lula da Silva. (Público, 15) 
 
LULA DA SILVA: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Declarar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(481) O Governo iraniano confirmou (...) (Público, 15) 
 
GOVERNO: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Confirmar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(482) ter detido 1032 pessoas durante os protestos (...) (Público, 15) 
 
(ELE): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Deter: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
PESSOAS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Objeto direto 
Deter: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(483) (...) mas garante que (...) (Público, 15) 
 
(GOVERNO): Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Garantir: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
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(484) (...) a maioria foi libertada desde então (...) (Público, 15) 
 
MAIORIA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Libertar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(485) (...) os instigadores das manifestações foram já apresentados a 
tribunal. (Público, 15) 
 
INSTIGADORES: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Apresentar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(486) (...) mais de duas mil pessoas foram detidas pelas autoridades (...) 
(Público, 15) 
 
PESSOAS: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Deter: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
PELAS AUTORIDADES: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, 
afetado, experienciador] 
Função sintática: Agente da passiva 
Deter: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(487) Domingo foi libertado o jornalista grego Iason Athanasiadis (...) 
(Público, 15) 
 
JORNALISTA: Paciente → [afetado, experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Libertar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
(488) Athanasiadis, a trabalhar para o “Washington Post” (...) (Público, 
15) 
 
ATHANASIADIS: Agente → [desencadeador, controle, intenção, causa, afetado, 
experienciador] 
Função sintática: Sujeito 
Trabalhar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Ativa 
 
(489) No mesmo dia, foi libertado um oitavo funcionário iraniano (...) 
(Público, 15) 
 
FUNCIONÁRIO: Paciente → [afetado, experienciador] 
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Função sintática: Sujeito 
Libertar: Verbo transitivo de ação/atividade 
Voz verbal: Passiva nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


