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Nova gramática do português contemporâneo Jun 14 2021
Gramática do português contemporaneo : [nova ortografia]
Feb 20 2022 Fonética e fonologia; Ortografia; Classe,
estrutura e formação de palavras; Derivação e composição;
Oração e seus termos; Sutstantivo; Artigo; Adjetivo;
Pronome; Numerais; Verbo; Advérbio; Preposição;
Conjunção; Interjeição; O período e sua construção; Figuras
de estilo; Discurso direto, indireto, indireto livre; Pontuação;
Noções de versificação; A rima.
Gramática derivacional do português, 2ª edição May 14
2021 Nesta Gramática Derivacional descrevem-se os
mecanismos, os recursos e os produtos de formação de
palavras do português contemporâneo, usando uma
linguagem acessível mas assente em aturada investigação por
parte dos seus autores, docentes universitários com larga
experiência em pesquisa sobre o léxico. Com base nos dados
do português europeu e em alguns do português do Brasil,
percorrem-se os processos de sufixação (construção de

nomes, de adjetivos e de verbos), de prefixação, de
composição (erudita e vernácula) e de construção não
concatenativa (cruzamento, truncação, siglação, acronímia).
A morfologia e a semântica das palavras construídas - sejam
isocategoriais ou heterocategoriais - são analisadas tendo em
conta as bases que as compõem, os afixos que nelas ocorrem,
os processos e as restrições de combinatória, e as áreas
denotacionais dos produtos. Precede a descrição dos
diferentes paradigmas um capítulo de apresentação dos
conceitos básicos e de enquadramento teórico.
Gramática de português língua não materna Jun 22 2019 O
objectivo desta obra é divulgar a Língua Portuguesa e
responder às solicitações que chegam quer do país quer do
estrangeiro. As questões da Língua Portuguesa e da sua
problematização ocupam um lugar importante e esta
Gramática visa facultar elementos de trabalho para o seu
estudo.
Gramática de usos do português Aug 29 2022 Este título
aborda as utilizações mais práticas e usuais de expressões
idiomáticas e palavras. A obra segue uma divisão por classes
de palavras e está atualizada de acordo com a reforma
ortográfica.
Gramática de Português - 2.o Ciclo Aug 05 2020
Moderna gramática portuguesa May 02 2020
Gramática do português falado. 7. Novos estudos Jul 28 2022
Gramática do português falado. 2. Níveis de análise
lingüística Feb 08 2021
Gramática escolar da língua portuguesa Sep 05 2020 Esta
obra visa a preparar o leitor para utilizar com eficiência e
correção, falando ou escrevendo. Contém exercícios de

fixação dos conceitos apresentados na parte teórica, um
capítulo especial sobre compreensão e interpretação de textos
e, no final da obra, encontra-se um índice de assuntos, para
auxiliar a consulta dos leitores.
Nova gramática do português contemporâneo Oct 26 2019
Uma das mais conceituadas gramáticas da língua portuguesa
- a mais adotada em concursos - chega a sua 7a edição - em
duas cores -, mantendo-se como uma obra obrigatória para
todos os amantes do idioma, em suas diversas variantes. A
permanente preocupação de salientar e valorizar os meios
expressivos do idioma torna este livro não apenas uma
gramática, mas, de certo modo, uma introdução à estilística
do português contemporâneo. Esta nova - capa dura - é uma
homenagem ao centenário do renomado autor Celso Cunha
(maio 2017).
Nova gramática do português brasileiro Sep 29 2022
Gramática Para Todos Mar 12 2021 Nesta Gramática
Essencial do Português, encontra os aspectos fundamentais
da estrutura e do funcionamento da língua portuguesa. O
essencial da morfologia e da sintaxe é explicado de forma
clara e objectiva, sempre acompanhado de exemplos. Irá
também aprender a pontuar os seus textos e descobrir a
resposta a dúvidas comuns, como as diferenças entre "à" e
"há", "porque" e "por que", "separa-se" e "separasse", "trás" e
"traz", entre muitas outras. Este é um livro para leitores dos 8
aos 80 anos, que permite melhorar os conhecimentos
gramaticais e lexicais e aperfeiçoar a escrita. Também é útil
para os pais e avós que querem descobrir a terminologia
actual, para melhor acompanharem o que as crianças
aprendem hoje na escola.

Gramática do português falado. 1. A ordem Sep 17 2021
Gramática aplicada Oct 19 2021
Gramática de português como língua estrangeira Apr 12
2021 A elaboração dessa obra partiu de uma constatação estudantes de português como segunda língua dispunham de
bons métodos didáticos para entender, falar, ler e escrever o
novo idioma. Mas careciam de uma Gramática específica,
pois todas as obras do gênero visam `a sistematização do
português, língua materna. Também os professores desses
alunos sentiam falta de um subsídio adequado. A constatação
inicial motivou o trabalho e três obsessões permearam o
processo - a primeira, elaborar um material científico; a
segunda, torná-lo acessível; a terceira, garantir a sua
praticidade. Desde o começo, a geração dos conteúdos correu
paralela à comprovação de cada uma das etapas, do fonema
até o período por meio da formulação e resolução de
exercícios sistemáticos.
Gramática de Português Jun 26 2022
Gramática de Português - 3.o Ciclo Nov 27 2019
Gramática de Português Língua Não Materna. Schülerbuch
Jul 04 2020
Gramática Bilíngue Inglês-Português Dec 09 2020 Segunda
edição, amplamente revisada, corrigida e re-diagramada da
Gramática Bilíngue Inglês-Português para estudantes
brasileiros (e de língua portuguesa em geral). Esta gramática,
em nível Intermediário para avançado (mas que pode ser
estudada pelos falantes de português em qualquer nível por
ser bilíngue), ajuda a todos a aprender a ler em inglês e a
entender como funciona essa língua e pode ser utilizada por
qualquer pessoa que goste de estudar sozinho ou em grupo, e

em casa. Além de aprender a ler em inglês, ela ajuda na
preparação para provas escritas, principalmente concursos
vestibulares (provas para entrar em universidades), para os
quais ela foi cuidadosamente preparada. Nenhuma pessoa
alfabetizada vai ter dificuldade ao utilizar esta gramática,
pelo simples fato de que ela vem nas duas línguas, o que leva
o estudante tanto a aprender a ler e interpretar textos em
inglês quanto a melhorar seus conhecimentos em língua
portuguesa. Esta gramática bilíngue inglês / português
apresenta definições para todas as classes de palavras, que
são abordadas em unidades separadas. Cada unidade é
composta de três seções: explicação / descrição da classe de
palavra, exemplos dentro de contextos e exercícios.
[Bilingual English Grammar - Intermediate and Upper
Intermediate/Advanced: in this book, you can find the
definitions of all word forms, and also explanations on how
they function in sentences, and the roles they play in a given
phrase or clause (except for interjections). Hundreds of
examples of these words in sentences are provided, as well as
a complete translation of the text in Portuguese. Hundreds of
exercises are included too.]
SUMA GRAMATICAL DA LINGUA PORTUGUESA Jul 24
2019 A Suma Gramatical da Língua Portuguesa é uma
gramática com dois importantes diferenciais: tem amparo em
escritores não literários e fundamento filosófico, dirigindo-se
tanto ao interessado em conhecer melhor sua própria língua,
quanto ao estudioso que pode beneficiar-se de uma
abordagem teórica pouco comum.
Gramática da língua portuguesa padrão Jul 16 2021
Gramática do Português Atual Apr 24 2022 O que é a

Gramática do Português Atual? É um curso, através de
artigos, que aborda a língua portuguesa de maneira leve,
direta e funcional, utilizando o estilo contemporâneo
popularizado pela internet (originalmente, esta gramática foi
publicada em um site de propriedade dos autores; depois o
site foi tirado do ar e o conteúdo transformado em livro).
Esta gramática trata assuntos complicados de forma simples,
para que qualquer leitor tenha facilidade de estudar nosso
idioma, acessando rapidamente tópicos de interesse como
morfologia, sintaxe, semântica, figuras de linguagem,
ortografia, pontuação, redação, tempos verbais, acentuação e
outros. O conteúdo é organizado em apresentações,
explicações e exemplos. Este gramática é puramente
descritiva, não contém exercícios! Este é o texto da 2a.
edição, de 2017, revisada e rediagramada (o conteúdo é o
mesmo, apenas revisado e corrigido).
Fundamentos de Gramática do Português Oct 31 2022 Ao
analisar a língua escrita "viva" - ou seja, aquela em que
geralmente são escritos os textos de jornais e revistas dos
grandes centros urbanos, assim como de obras técnicas e
ensaísticas -, essa gramática renova o estudo do português,
sendo instrumento de grande auxílio para professores,
pesquisadores e outros profissionais. Aos estudantes dará
estímulo para que tirem suas próprias conclusões a partir da
observação dos fatos da língua. Autor de "Iniciação à sintaxe
do português", obra sucessivamente reeditada, José Carlos de
Azeredo é professor de língua portuguesa no Programa de
Pós-Graduação em Letras da UERJ.
Gramática do português falado: Níveis de análise
lingüística Mar 24 2022

Nova Gramática Do Português Contemporâneo Nov 19
2021 Este livro, Nova Gramática do Português
Contemporâneo de autoria de Celso Ferreira da Cunha e Luis
Felipe Lindley Cintra é um guia gramatical da nossa língua
portuguesa. Neste material serão apresentados as principais
diversidades do idioma, análise morfossintática e um
destaque para meios expressivos e estilística. Desejamos a
você bons estudos!
Gramática descritiva do português brasileiro Dec 21 2021
Esta Gramática descreve o português tal como se fala
atualmente no Brasil. O leitor encontrará aqui muitos dos
resultados da pesquisa recente que se tem realizado
intensivamente em nosso país, e uma visão coerente e
abrangente da estrutura de nossa língua falada. O autor evita
discussões teóricas, tornando o texto acessível aos
estudiosos, mesmo àqueles que não possuem formação
específica em linguística.
Moderna Gramática Portuguesa - 39o edição Jan 22 2022
Esta "Moderna Gramática Portuguesa" alcança a 39.a edição
com acréscimos e atualizações em todo o seu conteúdo, para
retratar a língua dos dias de hoje nos mais diversos espaços
sociais. Contando com páginas mais arejadas, índice
ampliado e enriquecida com mais exemplos e novas
observações sobre possibilidades gramaticais, esta confiável
obra de consulta se destina a estudiosos de todas as idades e
àqueles que precisam se preparar bem para as provas de
concurso público no Brasil. Todo esse material reunido pelo
autor, um dos maiores gramáticos de nossa língua, constitui a
mais completa soma de fatos gramaticais e soluções de
dúvidas de português. Vale lembrar ainda que a obra está em

consonância com as regras do novo Acordo Ortográfico, que
tem o Prof. Evanildo Bechara como o atual representante
brasileiro.
Gramática Básica do Português Brasileiro Jun 02 2020
Gramática de Português Língua Não Materna - Níveis B1,
B2 E C1 Jan 28 2020
Pratica e aprende gramática Nov 07 2020
Gramática de português Jan 10 2021
A Gramática Do Português Aug 24 2019 Maria Helena de
Moura Neves apresenta 'A gramática do português revelada
em textos'. Em um projeto de pormenorização e
exemplificação da diversidade possível dentro e ao largo do
cânone linguístico, a obra possibilita ao leitor um mergulho
mais profundo nos usos da língua explorados na primeira
gramática, em especial os usos oriundos da linguagem falada.
Gramática de Português Língua Não Materna - Níveis A1 E
A2 Mar 31 2020
GRAMATICA NORMATIVA DA LINGUA PORTUGUESA
Dec 29 2019 'Gramática Normativa da Língua Portuguesa',
de Rocha Lima, foi publicada originalmente em 1957. Esta
edição apresenta um novo projeto visual acompanhado do
texto conforme o novo acordo ortográfico.
Gramática da língua portuguesa Sep 25 2019 A obra articula
a apresentação dos tópicos gramaticais com a análise de
textos variados. Esta edição incorpora o Acordo Ortográfico
e aborda fonologia, morfologia e sintaxe. Traz, ainda, um
apêndice que apresenta problemas gerais da língua culta,
significação das palavras e noções elementares de estilística.
Gramática histórica do português europeu Feb 29 2020 In
her Historical Grammar of European Portuguese, Esperança

Cardeira unveils the linguistic system that occupies the
western range of the Iberian Peninsula, translated into two
national languages, Galician and Portuguese, with a
concentration in Portuguese. Galician and Portuguese have
different characteristics, the result of different evolutions of
the same basic romance language from the northwest. It is in
the diversity from which European Portuguese historically
comes, described in this Grammar (phonetics and phonology;
morphosyntax; lexicon, orthography) that we will find the
necessary historical starting point to be able to think – in our
Literature/Linguistics and teacher training courses – the
points of contact and difference between European
Portuguese and Brazilian Portuguese.-Gramática do português Aug 17 2021 A Gramática do
Português, que se desdobra em três volumes [...], é uma obra
de referência que, por ser acessível a não especialistas, vem
preencher uma ausência importante em obras desta natureza.
Nela se descreve o português europeu culto contemporâneo e
se inclui informação sobre variedades regionais portuguesas
e sobre o português do Brasil, de Angola e de Moçambique,
assim como sobre as origens e evolução da língua
Questões de Gramática Do Português Oct 07 2020
Questoes de Gramatica do Portugues resultam de um
conjunto de textos sobre problemas da lingua portuguesa nas
areas da ortografia, pontuacao, sintaxe, semantica. Sao textos
sem um grande aparato metalinguistico, pois pretendem
cativar o interesse dos leitores para a resolucao de duvidas
com as quais muitos se debatem quotidianamente.Esta edicao
destina-se a todos os falantes de portugues que queiram tirar
duvidas sobre algumas importantes questoes da gramatica do

Portugues Europeu, nao deixando, contudo, de poder vir a
seu um instrumento de trabalho para alunos dos diferentes
ciclos dos Ensinos Basico e Secundario, bem como de
estudantes universitarios de qualquer area disciplinar.
Gramática May 26 2022
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