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RESUMO 

O número de aplicações na área de processamento de linguagem natural tem crescido 

nos últimos tempos e, com isso, o uso de algoritmos de análise gramatical também tem 

aumentado. A partir disso, propôs-se o desenvolvimento do presente trabalho cujos objetivos 

foram: 1) desenvolver uma gramática do português, para tratar os casos mais comuns de erros 

de crase e de colocação pronominal, em duas versões principais: uma, que gera apenas 

orações corretas e outra, que gera orações corretas e, também, orações incorretas em relação a 

esses dois erros; 2) utilizar, na construção da gramática, um formalismo baseado na unificação 

de traços; 3) utilizar em cada gramática os algoritmos top-down simples, chart bottom-up e 

Earley; 4) fazer um estudo comparativo do desempenho dos algoritmos de análise gramatical 

nas gramáticas. Para a construção das gramáticas utilizamos uma extensão da linguagem 

Prolog chamada GULP. Após a construção da gramática que gera apenas orações corretas, foi 

necessário fazer várias modificações nela, para que gerasse também orações incorretas. Ao 

final do trabalho, fizemos a avaliação do desempenho dos algoritmos de análise gramatical 

através do número de inferencias realizadas pelas gramáticas em cada oração de teste. 
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ABSTRACT 

The number of applications in the area of natural language processing has grown lately 

and, with this, the use of algorithms of grammatical analysis has also increased. It was from 

this point that the development of the present work was proposed considering the following 

objectives: 1) developing a Portuguese grammar to deal with the most common cases of errors 

concerning crasis and pronominal collocation, in two main versions: one, that generates only 

correct clauses and another that generates both correct and incorrect clauses in relation to 

these two kinds of errors; 2) using, in the construction of the grammar, a formalism based on 

the unification of traits; 3) use in each grammar the simple top-down, chart bottom-up and 

Earley algorithms; 4) making a comparative study of the performance of the algorithms of 

grammatical analysis in the grammars. For the construction of the grammars we used an 

extension of the Prolog language called GULP. After the construction of the grammar which 

accepts only correct clauses, it was necessary to make several modifications in it so that it also 

generated incorrect clauses. At the end of the work, we made a performance evaluation of the 

grammatical analysis algorithms through the number of inferences carried out by the 

grammars in each test clause. 
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1 INTRODUÇÃO 

A análise gramatical de textos tem ampla utilidade em aplicações na área de 

processamento de linguagem natural, pois todo e qualquer texto escrito obedece a 

determinadas normas da língua para que possa ser compreendido. Em vista disso, existem 

diversos algoritmos que nos possibilitam realizar a análise gramatical de orações. Dentre eles, 

podemos destacar os algoritmos top-down simples, chart bottom-up e de Earley. 

Para que possamos utilizar um algoritmo de análise gramatical, é necessária a 

construção de uma gramática, isto é, um conjunto de regras, que determine qual estrutura de 

oração poderá ser aceita. Os algoritmos realizam a análise gramatical de uma oração, podendo 

aceitá-la, se ela estiver gramaticalmente correta em relação às regras da gramática ou, caso 

contrário, rejeitá-la. 

Normalmente, ao criar uma aplicação de linguagem natural para o português brasileiro, 

constrói-se uma gramática para atender às normas cultas da língua. No entanto, a maioria 

dessas aplicações rejeitam as orações da língua portuguesa que contêm erros gramaticais mais 

comuns. 

Apesar dos erros de crase e de colocação pronominal tornarem as orações incorretas 

pela norma culta, a grande maioria delas, mesmo com a presença desses erros, é entendida e 

compreendida perfeitamente pelos usuários da língua. 

Assim, propomos neste trabalho o desenvolvimento de uma gramática do português 

voltada, especialmente, à análise das orações que fazem uso de crase e de colocação 

pronominal. Esta gramática será construída em duas versões principais: uma, que aceita 

apenas orações corretas em relação à norma culta do português brasileiro e uma outra, mais 

flexível, que aceita orações corretas e também, incorretas (nesse caso, a gramática aceita a 

oração incorreta, mas mostra, como resultado da análise, a interpretação correta da oração). 

Cada uma dessas versões deverá utilizar em seu desenvolvimento: 

- Uma gramática de constituintes fazendo uso do algoritmo de análise gramatical top-

down simples; 

- Uma gramática de constituintes fazendo uso do algoritmo de análise gramatical chart 

bottom-up; 

- Uma gramática de constituintes fazendo uso do algoritmo de análise gramatical 

Earley. 
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Realizaremos, na seqüência, um estudo comparativo entre os algoritmos de análise 

gramatical objetivando avaliar o desempenho de cada um deles. 

O presente trabalho é composto de sete capítulos. No capítulo 1, foi feita a introdução 

onde descreve-se o projeto e a estrutura desta pesquisa. 

No capítulo 2, é realizada a descrição dos modelos de análise, onde apresentam-se 

conceitos importantes de análise sintática de orações, e as gramáticas de constituintes e de 

dependência. 

No capítulo 3, mostra-se o funcionamento dos algoritmos de análise gramatical top-

down simples, chart bottom-up e Earley. 

No capítulo 4, são descritos os casos mais importantes de crase e de colocação 

pronominal segundo a norma culta do português brasileiro. Nesse, também é apresentado um 

estudo para avaliar os erros de crase e de colocação pronominal que são recorrentes em 

redações de alunos do segundo grau. 

No capítulo 5, descreve-se como foi feita a implementação de cada caso de crase e de 

colocação pronominal na gramática normativa que gera apenas orações corretas e na 

gramática tolerante a erros que gera orações corretas e incorretas. 

No capítulo 6, é feita uma análise dos resultados e um estudo comparativo para 

determinar qual algoritmo de análise gramatical obteve melhor desempenho nas gramáticas. 

Concluindo, no capítulo 7, são apresentados os resultados obtidos com este estudo, 

bem como as considerações finais às quais se chegou com o desenvolvimento do mesmo, 

apontando algumas sugestões para a continuidade deste trabalho de pesquisa. 



2 DESCRIÇÃO DOS MODELOS DE ANÁLISE 

3 

Representar estruturas de orações é um ponto fundamental em sistemas de 

processamento de linguagem natural. Para isso, há um conjunto de regras que define as 

estruturas legais, para a linguagem natural utilizada, denominada de gramática, que permite, 

com o auxílio de um algoritmo de análise gramatical, gerar a estrutura de uma oração. 

Podemos, por exemplo, definir uma gramática simples através das regras da Figura 2.1. 

FIGURA 2. 1 - REGRAS DE UMA GRAMÁTICA SIMPLES 

1. S SN, SV. 

2. SN Det, Subst. 

3. SV -> V, SN. 

Essa gramática é composta por três regras, sendo que a primeira significa que uma 

oração (S) somente poderá ser gerada, pela gramática, se sua estrutura for composta de um 

sintagma nominal (SN), seguido de um sintagma verbal (SV). A segunda significa que o 

sintagma nominal (SN) deverá ser composto de um determinante (Det) seguido de um 

substantivo (Subst) e a terceira significa que o sintagma verbal (SV) deverá ser composto de 

um verbo (V) seguido de um sintagma nominal (SN). 

Para que as regras da gramática possam ser utilizadas por um algoritmo de análise 

gramatical, é necessária a existência de um léxico, que nada mais é do que uma lista que 

associa cada palavra com suas propriedades morfo-sintáticas. Na Figura 2.2, definimos um 

exemplo de léxico que pode ser usado pela gramática descrita. 

FIGURA 2. 2 - EXEMPLO DE LÉXICO PARA A GRAMÁTICA DA FIGURA 2.1 

(o, det) 

(cachorro, subst) 

(mordeu, v) 

(gato, subst) 

A gramática apresentada na Figura 2.1, utilizando o léxico da Figura 2.2, poderá 

aceitar apenas as seguintes orações: 
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"O cachorro mordeu o gato ". 

"O gato mordeu o cachorro ". 

"O cachorro mordeu o cachorro ". 

"O gato mordeu o gato ". 

Em muitas aplicações de linguagem natural, as gramáticas são construídas utilizando a 

linguagem Prolog. Três fatores fazem o Prolog ideal para processamento da linguagem 

natural: primeiro, o Prolog é uma linguagem para dados, bem como para operações. Cada 

objeto de dado, que possa existir na linguagem, tem uma representação escrita. Estruturas de 

dados complexas podem ser criadas diretamente, sem nenhuma necessidade de declará-las. 

Listas, decompostas em cabeçalho e cauda, fazem parte dos muitos dispositivos de 

estruturação disponível nessa linguagem. 

Segundo, o Prolog é programado para considerar múltiplos caminhos alternativos de 

computação. Analisadores gramaticais tentam muitas alternativas para verificar 

gramaticalmente uma sentença com sucesso e, em Prolog, isso é quase automático. Um 

procedimento pode fornecer múltiplas definições para expressar formas alternativas para a 

resolução de um problema. 

Terceiro, uma forma de unificação é construída em Prolog, objetivando fazer estruturas 

semelhantes se unirem por meio da instanciação de variáveis. Por exemplo, a lista [a,b,X] 

pode unificar com [Y,b,c] com as instanciações X=c, Y=a. Entretanto, [X,b,X] não pode 

unificar com [a,b,c] porque X não pode ter dois valores de uma só vez. 

Existem, também, as extensões do Prolog que têm como objetivo tornar mais fácil, 

para o usuário, a prática de escrever programas em Prolog. 

Na seqüência, apresentaremos um formalismo chamado de Gramática de Constituintes, 

que será utilizado na construção das gramáticas que propomos neste trabalho. 

2.1 GRAMÁTICAS DE CONSTITUINTES 

Segundo Gadzar et. aL (1985), as gramáticas de constituintes (Phrase Structure 

Grammars) são baseadas na unificação de traços e compreendem todas as teorias gramaticais, 

nas quais a unificação de estruturas de traços desempenha um importante papel. 

A seguir, apresentamos uma extensão do Prolog denominada GULP, desenvolvida por 

Michael Covington (1994), a qual permite a implementação de uma gramática de forma mais 

fácil. Em GULP, uma estrutura é representada pelo uso de pares t¡: v, onde U é um traço e v é 
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o seu valor. Esses pares são separados pelo símbolo "..". Veja o exemplo da Figura 2.3 e sua 

representação em GULP na Figura 2.4. 

As teorias baseadas em unificação usam regras de gramáticas livres de contexto, onde 

os símbolos não terminais (SN, SV, etc.) podem ser acompanhados por um conjunto de 

traços, que nada mais são do que atributos que determinam a função e restringem o uso de 

uma palavra numa sentença. Assim, por exemplo, para analisar gramaticalmente a oração "O 

cachorro late", podemos ter os símbolos terminais com traços (entre colchetes) no léxico 

demonstrado na Figura 2.5 e a gramática descrita na Figura 2.6. 

FIGURA 2. 3 - ESTRUTURA DE TRAÇOS 

Estrutura: ' v : c 
s : X 

FIGURA 2. 4 - REPRESENTAÇÃO EM GULP DA ESTRUTURA DA FIGURA 2.3 

( t : ( u : X . . v : c ) . . s : X ) 

FIGURA 2.5 - LÉXICO COM SÍMBOLOS TERMINAIS UTILIZANDO TRAÇOS 

(o, det [numero : singular]) 

(cachorro, subst [numero : singular^ 
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FIGURA 2.6 - GRAMÁTICA UTILIZADA NA ANÁLISE DA ORAÇÃO "O CACHORRO LATE' 

Regra1 

numero :N numero :N 
s - » s n 

pessoa :P 
, s v 

pessoa :P 

Reg ra 2 

numero: N 
pessoa: 3 

sn det[numero : N], subst[numero : N]. 

Reg ra 3 

numero: N numero: N 
sv 

pessoa :P 
- > V 

pessoa :P 

Na Figura 2.7 podemos visualizar, gráficamente, como foi feita a análise gramatical da 

oração "O cachorro late ". Ela começa a ser feita através da regra 1, onde um constituinte S 

(sentença), é formado pelos constituintes SN e SV que possuem um traço numero com valor 

sing. O constituinte SN é expandido através da regra 2 e os constituintes DET e SUBST, 

como são símbolos terminais, serão substituídos pelos elementos "o " e "cachorro " do léxico, 

respectivamente. O constituinte SV será expandido através da regra 3 e, como V é um 

símbolo terminal, será substituído pelo elemento "late " do léxico. 

FIGURA 2.7 - ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "O CACHORRO LATE" 

S 

sn 

[numero: sing] 

det 
[numero : sing] 

subst 
[numero : sing] 

sv 

numero: sing 

pesso | : 3 

v 

numero: sing 
pessoa : 3 

O cachorro late 
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Os traços têm um valor importante na análise da Figura 2.7, pois se um dos elementos 

do léxico tivesse um traço numero com valor plur, a análise não se completaria e a oração não 

seria gerada pela gramática. 

O GULP é uma extensão simples do Prolog que facilita a implementação de 

gramáticas baseadas em unificação por adicionar uma notação para estruturas de traços, onde 

só se especifica o que é realmente necessário. Por exemplo, a regra da Figura 2.8 representa 

uma sentença (S) que será composta de um sintagma nominal (SN) contendo os traços 

numero e genero e um sintagma verbal (SV) com os traços numero e pessoa. No caso dessa 

regra, os traços genero e pessoa não têm necessidade de serem especificados porque não terão 

nenhum significado na regra, podendo ser apenas como a regra da Figura 2.9, onde só 

aparecem os traços que são realmente necessários. 

FIGURA 2.8 - REGRA UTILIZANDO TRAÇOS DESNECESSÁRIOS 

S->SN 
numero: sing numero: sing 

S->SN 
numero: sing 

,SV 
numero: sing 

genero: mase 
,SV 

pessoa: 3 

FIGURA 2.9 - REGRA UTILIZANDO APENAS OS TRAÇOS NECESSÁRIOS 

S -»SN [numero: sing], SV [numero: sing]. 

Na regra da Figura 2.9, a estrutura de traço do SN vai se relacionar com a estrutura de 

traço do SV através do traço numero. 

O GULP traduz cada termo para o Prolog através de um tradutor próprio. Os elementos 

da estrutura de traço são identificados somente pelo nome e não pela posição ou ordem que 

ocupam nas regras e no léxico, como ocorre em Prolog. 

FIGURA 2.10 - REGRA COM A ORDEM DOS TRAÇOS INVERTIDA 

SN "numero :sing 
-»Det "genero : mase" , Subst "numero : sing ' 

genero : mase numero : sing genero : mase 
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Na regra da Figura 2.10, o determinante tem a ordem dos traços invertida em relação 

ao sintagma nominal e ao substantivo. Como já foi visto anteriormente, a ordem dos traços 

não tem importância no GULP. 

Os valores de uma estrutura de traço serão unificados quando: 

1. Tiverem os mesmos símbolos atômicos. Por exemplo, se tivermos um léxico com 

os elementos da Figura 2.11: 

FIGURA 2.11 - ELEMENTOS DE UM LÉXICO COM TRAÇO NUMERO DE VALORES IGUAIS 

(a , d e t [ n u m e r o : sing]) 

(esco la , s u b s t [ n u m e r o : s i n g ^ 

Então, a fiase "a escola" deverá ser gerada pela regra da Figura 2.12, pois o traço 

numero, que tem valor sing do determinante, unificar-se-á com o traço numero que 

tem valor sing do substantivo e se propagará para o SN. 

FIGURA 2.12- REGRA COM TRAÇOS DE VALORES ATÔMICOS 

SN [numero : N ] ^ Det [numero : N} Subst [numero : N]. 

Já com a mesma regra da Figura 2.12 e utilizando o léxico da Figura 2.13, não haverá 

unificação porque o valor do traço numero do determinante é diferente do valor do 

traço numero do substantivo. 

FIGURA 2.13 - ELEMENTOS DE UM LÉXICO COM TRAÇO NUMERO DE VALORES DIFERENTES 

(as , d e t [ n u m e r o : plur]) 

(esco la , s u b s t f n u m e r o : sing]) 
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2. Tiverem, como valor, uma variável que poderá ser unificada com um valor fixo. 

Por exemplo, na Figura 2.14, o traço sem do SN poderá ser unificado com o traço 

sem da regra da Figura 2.15. 

FIGURA 2. 14 - REGRA APRESENTANDO TRAÇOS COM VALORES FIXOS 

sprep[prep : a] -» prep[prep : a] ,sn[sem : casa]. 

FIGURA 2. 15 - REGRA APRESENTANDO TRAÇOS COM VALORES VARIÁVEIS 

sn[sem: S] -»det, subst[sem:S]. 

3. Se ambos os valores são estruturas de traços, unificam-se pela aplicação desse 

processo recursivamente. Por exemplo, o constituinte Subst da regra mostrada na 

Figura 2.16, unifica-se com o substantivo "cachorro" do léxico da Figura 2.17. 

FIGURA 2.16 - REGRA ONDE CONSTITUINTE SUBST SE UNIFICA COM O SUBSTANTIVO 
"CACHORRO" DA FIGURA 2.17 

sn numero: N 
genero : G 

•subst concorda 

sem: S 

numero: N" 
genero: G 

FIGURA 2.17 - ELEMENTO QUE PODE SER UNIFICADO COM O CONSTITUINTE SUBST DA REGRA 
DA FIGURA 2.16 

subst 
concorda "numero: sing" -, 

-»[cachorro]. subst 
concorda 

genero: mase -»[cachorro]. 
sem: cachorro 

Quando temos duas estruturas como as apresentadas na Figura 2.18, essas poderão ser 

unificadas resultando na estrutura da Figura 2.19. 



FIGURA 2. 18 - ESTRUTURAS DE TRAÇOS NÃO UNIFICADAS 

"a: b" "c: d" 
c: d e: f 

FIGURA 2 . 1 9 - ESTRUTURA DE TRAÇOS DA FIGURA 2.18 UNIFICADA 

a: b 

c: d 

e: f 
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3 ALGORITMOS DE ANÁLISE GRAMATICAL 

As gramáticas de linguagem natural são formadas por um conjunto de regras que 

permitem gerar determinadas estruturas de orações. O algoritmo de análise gramatical é que 

faz a análise para verificar se a estrutura de uma oração é gerada ou não por uma gramática. 

Existem diversos tipos de algoritmos que podem ser usados para fazer a análise 

gramatical de orações. Dentre eles, citam-se os algoritmos de análise gramatical top-down 

simples, chart bottom-up e o Earley. 

3.1 ALGORITMO TOP-DOWN SIMPLES 

Segundo Alien (1994), em um algoritmo top-down simples, a análise começa a ser 

feita através de uma regra gramatical, que contém um nodo raiz chamado S, que tenta 

expandir a árvore até a obtenção de uma estrutura cujas folhas correspondam às palavras da 

oração. 

O algoritmo top-down simples usa uma lista de estados corrente para armazenar a 

regra gramatical aplicada em cada passo. Quando, em um determinado passo, é possível usar 

mais de uma regra gramatical, as regras não usadas são armazenadas em uma pilha chamada 

lista de estados backup. 

Se chegar a um estado corrente que não possa levar a uma solução correta, o algoritmo 

simplesmente retrocede e escolhe um novo estado da lista de estados backup e continua a 

execução até que toda a oração tenha sido analisada e não exista nenhum símbolo na lista de 

estados corrente. 

Considerando a gramática da Figura 3.1, utiliza-se o algoritmo top-down simples para 

analisar gramaticalmente a oração "O homem mordeu o cachorro ". 

FIGURA 3. 1 - GRAMÁTICA UTILIZADA PARA ANALISAR A ORAÇÃO "O HOMEM MORDEU O 

CACHORRO 

1. S -> SN, SV. 

2. SN Det, Subst. 

3. SV V, SN. 

4. SV->V, Det, Subst. 

5. Det [o]. 

6. Subst [homem]. 

7. Subst -> [cachorro]. 

8. V [mordeu]. 
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TABELA 3 . 1 - ANÁLISE DA ORAÇÃO "O HOMEM MORDEU O CACHORRO" ATRAVÉS DO 

ALGORITMO TOP-DOWN SIMPLES 

i O 2 homem 3 mordeu 4 o 5 cachorro6 

Passo Estado Corrente Estado Backup Comentário 

1 ((S) 1) Posição Inicial. 

2 ((SN SV) 1) Reescreve S pela regra 1. 

3 ((Det Subst SV) 1) Reescreve SN pela regra 2. 

4 ((Subst SV) 2) Substitui Det por "o". 

5 ((SV) 3) Substitui Subst por "homem ". 

6 ((V SN) 3) 

((V Det Subst) 3) 
Reescreve SV pelas regras 3 e 4. 

7 ((SN) 3) 

((V Det Subst) 3) 
Substitui V por "mordeu". 

8 ((Det Subst) 4) 

((V Det Subst) 3) 
Reescreve SN pela regra 2. 

9 ((Subst) 5) 

((V Det Subst) 3) 
Substitui Det por "o". 

10 (05) 
Substitui Subst por "cachorro " e 
encontra SUCESSO! 

No passo 1, o algoritmo tem, como estado corrente, o constituinte S da regra 1 na 

posição 1 da oração. 

No passo 2, o algoritmo reescreve S através da regra 1 da gramática e o estado corrente 

passa a conter os constituintes SN e SV, ainda na posição 1 da oração, pois até esse momento 

o algoritmo não encontrou nenhum símbolo terminal para, então, avançar uma posição na 

oração. 

No passo 3, o constituinte SN, do estado corrente, será reescrito pela regra 2 da 

gramática e o estado corrente, ainda na posição 1 da oração, passa a conter os constituintes 

Det, Subst e SV. O Det e Subst são resultantes da reescrição da regra 2 e o SV faz parte da 

regra 1, reescrita no passo 2. 

No passo 4, o constituinte Det desaparece do estado corrente, pois é substituído pelo 

determinante "o " do léxico e o algoritmo passa à posição 2 da oração. 
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No passo 5, o constituinte Subst desaparece do estado corrente porque é substituido 

pelo substantivo "homem " do léxico e o algoritmo passa à posição 3 da oração tendo, agora, 

no estado corrente, apenas um constituinte SV. 

No passo 6, o constituinte SV do estado corrente é reescrito pelas regras 3 e 4. Como a 

gramática possui duas regras para o SV, o algoritmo utiliza a primeira que encontra e coloca o 

resultado no estado corrente; na seqüência, utiliza a outra regra SV e a coloca na lista de 

estados backup para o caso de precisar dela mais tarde. 

No passo 7, o constituinte V desaparece do estado corrente porque é substituído pelo 

verbo "mordeu" do léxico e o algoritmo passa à posição 4 da oração. 

No passo 8, o algoritmo reescreve o constituinte SN do estado corrente pela regra 2 da 

gramática, resultando, no estado corrente, os constituintes Det e Subst na posição 4 da oração. 

No passo 9, o constituinte Det desaparece do estado corrente porque é substituído pelo 

determinante "o " do léxico e o algoritmo passa à posição 5 da oração. 

E, finalmente, no passo 10, o constituinte Subst desaparece do estado corrente porque é 

substituído pelo substantivo "cachorro " do léxico e o algoritmo é encerrado com sucesso, 

pois chega ao fim da oração. 

O analisador gramatical tem sucesso quando a lista de símbolos gramaticais vazia 

encontra uma oração vazia. 

No exemplo mostrado na Tabela 3.1, em nenhum momento, o algoritmo precisou usar 

um componente da lista de estados backup para substituir o estado corrente. O exemplo da 

Tabela 3.2 mostra uma situação onde o algoritmo substitui o estado corrente que falhou por 

um componente da lista de estados backup. O algoritmo analisa a oração "Luiza riscou o 

caderno " usando a gramática da Figura 3.2. 

FIGURA 3 . 2 - GRAMÁTICA UTILIZADA PARA ANALISAR A ORAÇÃO "LUIZA RISCOU O 

CADERNO" 

4. SN Subst. 

5. SN Det, Subst 

1. S -> SN, SV. 

2. SV -> V, SN. 

3. SV V. 

6. Subst [Luiza]. 

7. V -» [riscou]. 

8. Det [o]. 

9. Subst-> [caderno]. 
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TABELA 3. 2 - ANÁLISE DA ORAÇÃO "LUIZA RISCOU O CADERNO" ATRAVÉS DO ALGORITMO 

TOP-DOWN SIMPLES 

i Luiza 2 riscou 3 o 4 caderno 5 

Passo Estado Corrente Estado Backup Comentário 
1 ((S) 1) Posição Inicial. 
2 ((SN SV) 1) Reescreve S pela regra 1. 
3 ((Subst SV) 1) 

((Det Subst SV) 1) 
Reescreve SN pelas regras 4 e 5. 

4 ((SV) 2) 
((Det Subst SV) 1) 

Substitui Subst por "Luiza". 

5 ((V SN) 2) 
((V) 2) 
((Det Subst SV) 1) 

Reescreve SV pelas regras 2 e 3. 

6 ((SN) 3) 

(00 2) 
((Det Subst SV) 1) 

Substitui V por "riscou ". 

7 ((Subst) 3) 
((Det Subst) 3) 
(00 2) 
((Art Subst SV) 1) 

Reescreve SN pelas regras 4 e 5. 

8 ((Det Subst) 3) 
(00 2) 

((Det Subst SV) 1) 

O estado corrente ((Subst)3) falha e é 
substituído pelo primeiro elemento da 
lista de estados backup. 

9 ((Subst) 4) 

(00 2) 
((Det Subst SV) 1) 

Substitui Det por "o". 

10 ( 0 5) 
Substitui Subst por "caderno " e 
encontra SUCESSO! 

No passo 1, o algoritmo tem como estado corrente o constituinte S da regra 1 na 

posição 1 da oração. 

No passo 2, o algoritmo reescreve S através da regra 1 da gramática e o estado corrente 

passa a conter os constituintes SN e SV ainda na posição 1 da oração, pois até esse momento 

o algoritmo não encontrou nenhum símbolo terminal para avançar uma posição na oração. 

No passo 3, o constituinte SN do estado corrente será reescrito pelas regras 4 e 5 da 

gramática. Como a gramática possui duas regras para o SN, o algoritmo utiliza a primeira 
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regra SN que encontra e a coloca no estado corrente, na seqüência, utiliza a outra e a coloca 

na lista de estados backup para o caso de precisar dela mais tarde. 

No passo 4, o constituinte Subst desaparece do estado corrente porque é substituído 

pelo substantivo "Luiza" do léxico e o algoritmo passa à posição 2 da oração. 

No passo 5, o algoritmo reescreve o constituinte SV do estado corrente pelas regras 2 e 

3 da gramática, e utiliza a primeira regra no estado corrente e a segunda, é colocada na lista de 

estados backup. 

No passo 6, o constituinte V desaparece do estado corrente porque é substituído pelo 

verbo "riscou " do léxico e o algoritmo passa à posição 3 da oração. 

No passo 7, o algoritmo reescreve o constituinte SN do estado corrente pelas regras 4 e 

5 da gramática. A primeira, é colocada no estado corrente e a segunda, na lista de estados 

backup. 

No passo 8, o algoritmo falha porque, da posição 3 até o final da oração, espera 

encontrar um Det seguido de um Subst e encontra apenas um Subst. Nesse caso, o conteúdo 

do estado corrente será substituído pela primeira regra da lista de estados backup que será Det 

e Subst. 

No passo 9, o constituinte Det desaparece do estado corrente porque é substituído pelo 

determinante "o " do léxico e o algoritmo passa à posição 4 da oração. 

E, finalmente, no passo 10, o constituinte Subst do estado corrente desaparece do 

estado corrente porque é substituído pelo substantivo "caderno" do léxico e o algoritmo é 

encerrado com sucesso, pois chega ao fim da oração. 

O principal problema com o algoritmo top-down simples é que muitas tentativas de 

análise poderão ser feitas inutilmente e, às vezes, o analisador chegará bem longe antes de 

perceber que se enganou. 

A seguir, são apresentados alguns exemplos de análises utilizando o algoritmo top-

down que farão uso da gramática descrita na Figura 3.3. 
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FIGURA 3 . 3 - GRAMÁTICA QUE SERÁ UTILIZADA PELAS ANÁLISES DAS FIGURAS 3.4 ATÉ A 3.7 

1. S SP, SN, SV. 15. Adv [sempre] . 

2. S SP, SV. 16. V -> [encontro]. 

3. S -> SN, SV. 17. V -> [ofereceu]. 

4. S SN, SV, SP. 18. Subst [encontro]. 

5. SN Det, Subst. 19.Subst -> [sala]. 

6. SN NP. 20 .Subst -> [casaco]. 

7. SP Adv. 21. Prep [em]. 

8. SP -> Prep, SN. 22. Prep [a]. 

9. SV -> V, SN. 23. Det -> [o]. 

10. SV V. 24. Det -> [um]. 

11. SV Pro, V. 25. Pron -> [o]. 

12. SV Pro, V, SP. 26. NP -> [João]. 

13. SN Subst. 27. NP ^ [Maria]. 

14. SN Det, Subst. 

Segundo Gagnon (1999), ao analisar a oração "Sempre o encontro na sala", o 

analisador tentará analisar a primeira regra S da gramática. Nessa, como podemos visualizar 

na Figura 3.4, mio conseguirá realizar a análise inteira da oração. 

FIGURA 3 . 4 - ANÁLISE QUE NÃO COBRE A ORAÇÃO "SEMPRE O ENCONTRO NA SALA ". 

S 

SP SN SV 

Adv Det Subst 

Senipre i endontro 

Nesse caso, é necessário retroceder ao início da análise da oração para, eventualmente, 

escolher uma outra regra que permita chegar a uma análise completa da oração. A Figura 3.5 

mostra onde o algoritmo consegue encontrar uma regra que analisa a oração inteira. 
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FIGURA 3. 5 - ANÁLISE COMPLETA DA ORAÇÃO "SEMPRE O ENCONTRO NA SALA ' 

SP 

Adv 

Sempre 

Pro 

SV 

V SP 

encontro na sala 

Um outro problema, observado no algoritmo top-down simples ocorre quando um 

mesmo sintagma pode ser analisado mais de uma vez antes de aparecer na interpretação final. 

Este é o caso da regra 7 (SP Adv) da Figura 3.3 que, no caso das interpretações das Figuras 

3.4 e 3.5, é analisada duas vezes. 

Outro exemplo do caso anterior é o contido na oração "João ofereceu um casaco a 

Maria ", onde, num dado momento da análise, chega-se a uma situação sem saída, pois há, 

novamente, uma análise que não cobre a frase inteira, a qual é visualizada na Figura 3.6. 

FIGURA 3. 6 - ANÁLISE QUE NÃO COBRE A ORAÇÃO "JOÃO OFERECEU UM CASACO A MARIA " 

S 

S N S V 

N P V S N 

L J ^ 
João ofereceu um casaco 

Nesse caso, retrocede-se ao início da oração onde o algoritmo tentará uma nova regra 

para analisá-la. Eventualmente, chegar-se-á à regra S SN, SV, SP. Usando essa regra, 

novamente serão produzidos o SN e o SV que já tinham sido analisados anteriormente (Figura 

3.7). 



18 

FIGURA 3.7- ANÁLISE COMPLETA DA ORAÇÃO "JOÃO OFERECEU UM CASACO A MARIA ' 

S 
I 

s v 

V SN 

SP SN 

NP 

João ofereceu um casaco a Maria 

Na análise top-down simples, o nodo mais à esquerda é expandido primeiro. Isso é 

natural, considerando-se que as frases são, normalmente, lidas pelo algoritmo da esquerda 

para a direita. 

O algoritmo top-down simples foi utilizado, em nosso trabalho, para analisar as 

gramáticas que serão discutidas no capítulo 5. 

3.2 ALGORITMO CHART BOTTOM-UP 

No algoritmo chart bottom-up, a análise começa a ser feita pelas palavras da oração 

identificando, para cada uma, as categorias possíveis. Depois, a gramática é consultada para 

ver como essas categorias podem ser combinadas para produzir novas estruturas parciais. Isso 

é feito até chegar em uma única estrutura que tenha o nodo S como raiz. 

Segundo Allen (1994), o algoritmo de análise gramatical chart bottom-up usa uma 

estrutura de dados chamada chart que permite armazenar o resultado parcial, ou seja, ela 

serve para memorizar as regras ativadas que estão esperando algum constituinte para serem 

completadas de forma que o algoritmo não precise efetuar operações redundantes. 

Começaremos descrevendo o algoritmo bottom-up simples que não usa o chart, na 

seqüência, apresentamos a versão chart bottom-up. 

Propõe-se, como exemplo, a gramática da Figura 3.8 que será utilizada pelas análises 

das Figuras 3.9 a 3.12. 



19 

FIGURA 3. 8 - GRAMÁTICA UTILIZADA PELAS ANÁLISES DAS FIGURAS 3.9 A 3.12 

1. S SN, SV. 8. Subst [João]. 

2. SN Det, SN2. 9. Subst -» [casa]. 

3. SN Subst. 10. V -» [comprou]. 

4. SN Pro. l l . V [casa]. 
5. SN2 Subst. 12. Det [uma]. 

6. SV V. 13. Pro -» [uma]. 
7. SV V, SN. 

Supondo agora que o analisador receba a oração "João comprou uma casa ". No início, 

teremos as estruturas da Figura 3.9. 

FIGURA 3. 9 - ESTRUTURA INICIAL DA ANÁLISE DA ORAÇÃO "JOÃO COMPROU UMA CASA " 
FEITA PELO ALGORITMO BOTTOM-UP SIMPLES 

Subst 
I 

V Pro Det Subst V 

1 
João comprou uma uma casa casa 

Usando as regras da gramática, é possível obter novas estruturas, como podemos ver 

na Figura 3.10. 

FIGURA 3. 10 - ESTRUTURAS COMBINADAS PARA FORMAR NOVAS ESTRUTURAS 

SN2 
I 

SN SV SN 
I 

SN2 SV 

1 
Subst 

I 
Subst 

i 
V 
1 

1 
Pro 

i 
Subst V 

I 
1 

João 
1 

João 
1 

comprou 
1 

uma casa 
1 

casa 
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Agora, podemos combinar estruturas que correspondam a grupos de palavras 

consecutivas para obter estruturas mais complexas, como as que podemos ver na Figura 3.11. 

Por exemplo, usando a regra 2 para combinar o Det obtido na primeira etapa com o SN2 que 

segue, obtemos o SN ilustrado na Figura 3.11. 

FIGURA 3.11- COMBINAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA OBTENÇÃO DE ESTRUTURAS MAIS 

COMPLEXAS 

uma Subst comprou Pro Subst V 

casa uma João comprou 

Na Figura 3.11, a estrutura que contém o nodo S na raiz será rejeitada por não cobrir a 

oração inteira. Como podemos ver na Figura 3.12, o processo será continuado até se obter 

uma estrutura completa da oração que tenha por raiz o nodo S. 

FIGURA 3. 12 - ESTRUTURA COMPLETA DA ORAÇÃO "JOÃO COMPROU UMA CASA ' 
S 

SN S V 

' V SN 
SUBST ^ 

João comprou 
Det SN2 

u m a Subst 

casa 

Com o exemplo da análise da oração "João comprou uma casa " é possível perceber 

que é preciso memorizar todas as estruturas parciais durante o processo. Será preciso, para 

cada par de árvores parciais, procurar todas as regras da gramática a fim de ver se elas podem 

ser combinadas. Portanto, é preciso um certo mecanismo de controle para tornar eficiente esse 

processo. É o que provê o algoritmo chart bottom-up. Na seqüência, mostraremos um 

exemplo de análise feita por esse algoritmo. 
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No algoritmo chart bottom-up, as regras que foram parcialmente iniciadas, mas não 

foram completadas, são chamadas de arcos ativos. 

A operação básica do algoritmo chart bottom-up envolve a combinação de um arco 

ativo com um constituinte completo. O resultado é um novo arco ativo que é a extensão do 

arco original. Os novos constituintes completos são mantidos em uma lista chamada agenda, 

que memoriza as estruturas parciais até que elas sejam adicionadas no chart. 

Considerando a gramática da Figura 3.13, utilizaremos o algoritmo chart bottom-up 

para analisar a oração "Totó pulou a janela". 

FIGURA 3.13- GRAMÁTICA UTILIZADA PARA ANALISAR A ORAÇÃO "TOTÓ PULOU A JANELA " 

1. S -» SN, SV. 7. Det [a]. 

2. SN NP. 8. NP-> [Totó], 

3. SN Det, Subst. 9. Subst -> [janela]. 

4. SN Subst. 10. V [pulou]. 

5. SV-> V. 

6. SV V, SN. 

A primeira palavra analisada, "Totó", resulta no acréscimo do constituinte NP na 

agenda nas posições de 1 a 2. Na seqüência, esse constituinte é retirado da agencia para 

atualizar o chart. Por causa da regra 2, esse NP pode ser usado para iniciar e completar um 

arco que forma um SN. Esse novo constituinte completo da categoria SN é adicionado na 

agenda nas posições de 1 a 2. O ponto preto que aparece no rótulo de um arco separa os 

constituintes da regra que já foram interpretados dos que ainda devem ser completados. No 

estado atual, o ponto aparece no final, indicando assim que todos os constituintes necessários 

para formar um SN foram analisados. Os arcos demonstrados por meio de uma seta 

pontilhada indicam que os mesmos já estão completados. A situação que temos nesse 

momento é a seguinte: 

CHART AGENDA 

iTotó2 2PUI0U3 3éu janelas 1 SN 2 
• 

SN->NP • 
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Agora, o SN de 1 a 2 é retirado da agenda. Como o SN pode ser o primeiro constituinte 

da regra S SN, SV, um arco é acrescentado no chart: 

CHART AGENDA 

i T o t Ó 2 2 P U I 0 U 3 3 a 4 « j a n e l a s 

• 

SN^NP • • 
S-^SN • SV 

Nessa etapa, 0 chart contém um arco que pode ser completado. Esse arco, que vai de 1 

a 2, produzirá um constituinte S se for completado por um constituinte SV. Como a agenda 

está vazia, na próxima etapa do algoritmo será analisada a próxima palavra da oração, 

"pulou", que resultará em acrescentar o constituinte V na agenda nas posições de 2 a 3. Esse 

constituinte é, imediatamente, retirado para acrescentar dois arcos no chart (regras 5 e 6). Um 

deles corresponde a um constituinte completo SV que é colocado na agenda nas posições de 2 

a 3. Eis a situação que temos até esse momento: 

CHART AGENDA 

i T o t ó 2 2 P U I 0 U 3 3 ^ 4 4 j a n e l a 5 2 S V 3 

» • 

SN-»NP • SV^V • • • 
S-»SN • SV SV-»V • SN 

Na próxima etapa do processamento, o algoritmo retira o constituinte SV das posições 

2 a 3 da agenda. Nenhum novo arco poderá ser adicionado no chart nesse momento. Mas 

existe o arco S SN • SV de 1 até 2 que pode ser completado por esse SV. Isso resulta em 

um novo arco que representa um constituinte completo. Portanto, aparecerá um novo 

constituinte S na agenda nas posições de 1 a 3: 

AGENDA 
CHART 

I T O T Ó 2 2 P U I 0 U 3 3 A 4 4 J A N E L A 5 1 S 3 

» • 

S N - > N P • SV->V • P. • 

S - » S N • S V SV-»V • S N > 

S->SN SV» 
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Como o constituinte S que está na agenda não cobre a oração inteira, ele será 

esquecido e, mais uma vez, a agenda se torna vazia. A próxima palavra, "a", resulta no 

acréscimo do constituinte Det na agenda nas posições de 3 a 4. Quando o constituinte Det é 

retirado da agenda, um arco SN -> Det • Subst é colocado no chart e a agenda fica novamente 

vazia. Eis a nova situação obtida: 

CHART AGENDA 

ITOTÓ2 2PUI0U3 3A4 JANELAS 
¥ ^ • 

S N - > N P • S V ^ V . SN-^DET • SUBST • • 

S - > S N • SV SV-»V • SN + 
S->SN SV* 

A próxima palavra, "janela ", é analisada e o constituinte Subst é adicionado na agenda 

nas posições de 4 a 5. Esse constituinte Subst é retirado da agenda e um arco SN-> Subst* é 

adicionado e completado no chart e, também, o arco SN -> Det • Subst é completado. 

Portanto, é adicionado, na agenda, um constituinte SN nas posições de 4 a 5 e um constituinte 

SN nas posições 3 a 5. Teremos, então, a seguinte situação: 

CHART AGENDA 

iTotó2 2PUI0U3 3a4 4janela5 4 SN 5 

3 S N 5 
¥ ^ • • 

SN->NP • SV^V* SN->Det • Subst SN^Subst* • • 
S-»SN • SV SV-»V • SN ^ 

S->SN SV • SN->Det Subst • 

O constituinte SN de 4 a 5 é retirado da agenda e o arco S SN • SV é adicionado no 

chart nas posições de 4 a 5. Também o constituinte SN de 3 a 5 é retirado da agenda e um 

novo arco S -> SN • SV é adicionado no chart nas posições de 3 a 5 e, assim, o arco SV -> V 

• SN é completado e o constituinte SV é adicionado na agenda nas posições de 2 a 5. Até esse 

momento, temos a seguinte situação: 



CHART 

iTotó2 2PUI0U3 

SN^NP - SV->V. 

S ^ S N • SV SV-»V • SN 

S-»SN SV • 

384 4janela5 

SN->Det • Subst SN-» Subst • 

SN-» Det Subst « 

S-»SN • SV 

S-»SN • SV 

SV^V SN• 
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AGENDA 

2 S V 5 

Finalmente, o SV de 2 a 5 é retirado da agenda e o arco S-»SN • SV de 1 a 2 poderá ser 

estendido e completado para se obter um constituinte S que cobre a oração inteira. Eis o 

estado final que o algoritmo chega nessa análise: 

iTotÓ2 

CHART 

2PUI0U3 3a4 

SN-» NP SV-»V* 

S-*SN • SV SV-»V • SN 

S-»SN SV • 

4janela5 

SN-»Det • Subst SN-»Subst« 

S N ^ Det Subst* 

S-»SN • SV 

S-»SN • SV 

SV^V SN • 

S-»SN SV • 

AGENDA 

A principal vantagem do algoritmo chart bottom-up em relação ao algoritmo top-down 

simples é que uma estrutura sintática nunca será construída mais de uma vez. Se mais de uma 

regra permite combinar uma certa estrutura com outra, essa mesma estrutura será utilizada 

para todas as combinações. 

Uma abordagem chart bottom-up é, em geral, mais rápida que uma abordagem top-

down simples, porém, gasta mais espaço de memória, pois precisa armazenar todas as 

estruturas analisadas até o momento. 

O algoritmo chart bottom-up foi utilizado, em nosso trabalho, para analisar as 

gramáticas que serão discutidas no capítulo 5. 
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3.3 ALGORITMO DE EARLEY 

Cada um dos algoritmos vistos anteriormente tem suas vantagens e desvantagens ao 

realizar a análise gramatical de orações. O algoritmo de Earley captura as vantagens de ambos 

e as une num só algoritmo. 

Segundo Allen (1994), uma pequena variação no algoritmo chart bottom-up produz 

uma técnica que é vista como top-down simples, mas que evita qualquer reduplicação de 

trabalho, como no algoritmo chart bottom-up, e é altamente previsível. 

O algoritmo de Earley assemelha-se ao algoritmo chart bottom-up, uma vez que 

também é dirigido por uma agenda de constituintes completos e um algoritmo de extensão de 

arco. 

Uma das grandes diferenças entre os algoritmos chart bottom-up e Earley é nos arcos 

gerados pela gramática. No algoritmo chart bottom-up, os novos arcos ativos eram gerados 

sempre que um constituinte completo (que poderia ser o primeiro constituinte do lado direito 

da regra) era adicionado. Com o algoritmo de Earley, os novos arcos ativos são gerados 

sempre que um novo arco ativo é adicionado no chart. 

Considerando a gramática da Figura 3.13, utiliza-se o algoritmo de Earley para analisar 

a oração "Totó pulou a janela ". 

Antes de 1er a primeira palavra da oração, o algoritmo faz a previsão de todas as regras 

S da gramática. Na seqüência, prevê todas as regras possíveis para SN, porque um S pode 

começar com um SN, e só então lê a primeira palavra da oração, "Totó", o que resultará no 

acréscimo do constituinte NP na agenda. Esse constituinte é imediatamente retirado da agenda 

para adicionar no chart o arco SN -> NP •. Como esse arco foi completado, vim constituinte 

SN de 1 a 2 é adicionado na agenda. Eis a situação descrita gráficamente: 

CHART A G E N D A 

1 Totó 2 pulou 3 a 4 janela 5 i SN 2 

S • SN SV 
SN -> • NP 
SN ^ • Det Subst 
SN • Subst 

> SN -» NP • 
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Nesse momento, o SN de 1 a 2 é retirado da agenda. Como o SN pode ser o primeiro 

constituinte da regra S-^ SN, SV, um novo arco ativo é acrescentado ao chart: 

* 
SN NP • 

• 
S -> SN • SV 

Nessa etapa, a agenda está vazia, portanto, o algoritmo analisa a segunda palavra da 

oração, "pulou", e adiciona na agenda o constituinte V de 2 a 3. No chart, o algoritmo faz 

todas as previsões possíveis para o constituinte SV porque possui um arco incompleto que 

espera por um SV para ser completado. Na seqüência, o algoritmo retira o V de 2 a 3 que está 

na agenda, adiciona no chart o arco SV -> V • SN e completa o arco SV -> • V. O 

constituinte V, colocado e imediatamente retirado da agenda, será esquecido, pois não permite 

completar nenhum arco ativo. Apresentamos essa situação da seguinte forma: 

CHART 

1 Totó 2 pulou 3 a 4 janela 5 
AGENDA 

S • SN SV 
SN ^ • NP 
SN • Det Subst 
SN • Subst 

1 Totó 
CHART 

2 pulou 3 a 4 janela 5 
AGENDA 

S -> • SN SV 
SN -> • NP 
SN -» • Det Subst 
SN • Subst 

SV-> • V 
SV • V SN 

SV V • SN 

SN -> NP • 

S -> SN • SV 

A agenda está novamente vazia e o algoritmo lê a terceira palavra da oração, "a", e 

adiciona na agenda o constituinte Det na posição de 3 a 4. O algoritmo faz, então, todas as 

previsões possíveis para o -constituinte SN porque, no chart, existe um arco ativo que espera 
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por um SN para ser completado. Isso resulta na adição de 3 arcos potenciais de SN. O 

algoritmo retira o constituinte Det da agenda e adiciona, no chart, o arco SN-> Det • Subst. A 

situação atual é assim representada: 

CHART AGENDA 

1 Totó / V 2 pulou f X 3 a 4 janela 5 

S -> • SN SV SV -> • V SN -> • NP 
S N - » . N P SV • V SN ^ SN • Det Subst 
SN -> • Det Subst SV V • SN SN -> • Subst 
SN • Subst 

SN NP • SN ^ Det • Subst 

S SN • SV 

A agenda está novamente vazia e nenhum arco pode ser estendido, então o algoritmo 

analisa a quarta palavra, "janela", e o constituinte Subst é adicionado na agenda na posição 

de 4 a 5. O algoritmo retira o constituinte Subst da agenda para completar o arco SN -> Det • 

Subst. Um arco SN é completado e adicionado à agenda na posição de 3 a 5. Assim, obtém-se 

a seguinte situação: 

1 Totó 

S • SN SV 
SN ^ • NP 
SN -> • Det Subst 
SN ^ • Subst 

CHART 

2 pulou a 
AGENDA 

4 janela 5 3SN5 

SV-* • V 
SV • V SN 

SN • NP 
.SN • Det Subst 

SV -> V • SN SN -> • Subst 

SN NP • SN Det • Subst 

S ^ SN • SV SN Det Subst • 

Nessa etapa do processamento, o algoritmo retira o SN de 3 a 5 da agenda para 

estender o arco SV V • SN de 2 a 3 para SV V SN • de 2 a 5. Como o arco SV foi 

completado, é adicionado na agenda na posição de 2 a 5: 
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1 Totó 
CHART 

2 pulou 
AGENDA 

a 4 janela 5 2 S V 5 

S -> • SN SV 
SN -» • NP 
SN -> • Det Subst 
SN ^ • Subst 

SV-> • V 
SV ^ • V SN 

SN ^ • NP 
.SN • Det Subst 

SV -> V • SN SN • Subst 

SN -> NP • 

S SN • SV 

SN -» Det • Subst 

SN Det Subst < 

SV -> V SN • 

O SV é retirado da agenda para estender, no chart, o arco S -> SN • SV de 1 a 2 para 

S -> SN SV • de 1 a 5 e o algoritmo é finalizado com sucesso, pois chega a um constituinte S 

que cobre a oração inteira e a agenda está vazia. 

1 Totó 
CHART 

2 pulou 
AGENDA 

3 a 4 janela 5 

S -» • SN SV 
SN -» • NP 
SN -> . Det Subst 
SN -> • Subst 

S V ^ • V 
SV -> • V SN 

SN • NP 
^.SN • Det Subst 

SV V • SN SN -» • Subst 

SN NP • 

S -» SN • SV 

SN Det • Subst 

SN ^ Det Subst • 

SV V SN 

S SN SV • 

Após os estudos realizados neste capítulo, tínhamos a hipótese de que o algoritmo de 

Earley deveria ser mais eficiente do que os algoritmos chart bottom-up e top-down simples. 

Isso porque, no algoritmo de Earley, são feitas previsões que permitem gerar arcos que 

poderão ser completados durante a análise. Já o algoritmo chart bottom-up poderá gerar arcos 

inutéis, que nunca serão completados por nenhuma regra da gramática. 

No capítulo 6 mostraremos que essa hipótese não se concretizou com a gramática 

implementada neste trabalho. 
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Segundo Sacconi (1999), a língua é um código de que se serve o homem para elaborar 

mensagens para se comunicar. 

A norma culta, forma lingüística que todo povo civilizado possui, é a que assegura a 

unidade da língua nacional. É justamente em nome dessa unidade, tão importante do ponto de 

vista político-cultural, que ela é ensinada nas escolas e difundida nas gramáticas. 

Sendo mais espontânea e criativa, a língua popular se mostra mais expressiva e 

dinâmica do que a norma culta, como nos exemplos: 

Estou preocupado, (norma culta) 

Tô preocupado, (língua popular) 

Podemos, então, definir gramática como sendo o estudo das normas da língua culta. 

Ainda segundo Sacconi (1999), ninguém comete erro em língua, exceto nos casos de 

ortografia. O que, normalmente, se comete são transgressões da norma culta. De fato, aquela 

pessoa que, num dado momento do discurso, diz: "Ninguém deixou ele falar", não comete 

propriamente um erro; na verdade, transgride a norma culta da língua. 

Na língua falada, é perfeitamente normal, na feia entre amigos, parentes e conhecidos, 

construções do tipo: 

"Eu não vi ela hoje." 

"Ninguém deixou ele falar." 

"Deixe eu ver isso." 

"Não assisti o filme." 

Porém, na forma escrita, devemos sempre respeitar a norma culta da língua, alterando, 

como exemplo, as construções anteriores: 

"Eu não a vi hoje." 

"Ninguém o deixou falar." 

"Deixe-me ver isso." 

"Não assisti ao filme." 

Nas gramáticas desenvolvidas neste trabalho, optou-se pelo estudo dos erros de crase e 

de colocação pronominal por serem eles muito comuns no dia-a-dia dos usuários da língua 

portuguesa. Na seqüência, apresenta-se um estudo dos casos de crase e de colocação 

pronominal definidos pela norma culta da língua portuguesa, bem como o corpus de erros 

composto a partir de trechos de redações de alunos do segundo grau. 
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4.1 CRASE 

Crase é o nome dado à fusão ou à contração de duas vogais idênticas "aa" numa só 

"à". Na linguagem escrita, a crase é representada pelo acento grave Ç). 

Os dois casos mais importantes de ocorrência de crase são: 

Preposição + Artigo 

Haverá crase, obrigatoriamente, quando uma preposição "a " for seguida de um artigo 

"a", como no exemplo da Figura 4.1. 

FIGURA 4. 1 - PREPOSIÇÃO "A " SEGUIDA DE UM ARTIGO "A " 

Vamos a a cidade logo depois do almoço. 

Prep. Art. 

Observa-se que o verbo ir requer uma preposição "a " e o substantivo "cidade " exige 

um artigo "a ". Nesse caso, havendo a fusão dos dois "aa ", a oração acima será representada 

da seguinte maneira: 

"Vamos à cidade logo depois do almoço." 

Preposição + Pronome 

Haverá crase, obrigatoriamente, quando uma preposição "a" for seguida do um 

pronome demonstrativo " aquele (s)", "aquela(s)", "aquilo" ou "a", como visualizado no 

exemplo da Figura 4.2. 

FIGURA 4. 2 - PREPOSIÇÃO "A " SEGUIDA DO PRONOME DEMONSTRATIVO "AQUELA " 

Fui a aquela cidade. 

Prep. Pron. 
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Nesse caso, também haverá a fusão dos dois "aa" e, a oração anterior, será 

representada da seguinte maneira: 

"Fui àquela cidade." 

4.1.1 Casos Especiais de Crase 

Além dos dois importantes casos de uso de crase, recém apresentados, existem outros 

casos especiais tratados pela gramática: 

Crase antes de numerais 

Só ocorrerá crase antes de numerais quando se tratar da indicação de horas. Por 
exemplo: 

"O vôo partirá às oito horas da noite". 

Crase e locuções 

A crase será empregada junto a algumas locuções adverbiais e preposicionais desde 

que sejam femininas. Por exemplo: 

"Vire à direita". 

"Fomos à beira da praia". 

Crase e pronomes de tratamento 

A crase não será empregada junto a pronomes de tratamento, exceto em alguns casos, 

como por exemplo, "senhora", "senhorita", "dona" e "madame", em que a crase pode ser 

exigida pelo verbo. 

Quando os pronomes de tratamento recém descritos vierem seguidos de um nome 

próprio feminino, o uso de crase será facultativo. 

Exemplos: 

"Emprestei o livro a você", (não usa crase) 

"Emprestei o livro à senhora de azul", (usa crase) 

"Emprestei o livro a Dona Maria", (uso facultativo de crase) 

"Emprestei o livro à Dona Maria", (uso facultativo de crase) 
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Crase e a palavra "terra" 

Quando a palavra "terra " tiver sentido de terra firme, é proibido o uso de crase. Nos 

demais significados da palavra, usa-se crase sempre. Por exemplo: 

"O marinheiro foi a terra", (não usa crase) 

"Os astronautas regressaram à Terra", (usa crase) 

"Voltou à terra notar. (usa crase) 

Crase e a palavra "casa" 

Quando a palavra "casa" for considerada como o lugar onde se mora, não haverá crase. 

Se a palavra estiver determinada, então haverá crase. Por exemplo: 

"Voltou a casa", (não usa crase) 

"Voltou à casa dos pais", (usa crase) 

Crase e a palavra "distância" 

Só haverá crase quando a palavra "distância" for determinada. Por exemplo: 

"A polícia ficou a distância". (não usa crase) 

"A polícia ficou à distância de seis metros". (usa crase) 

Crase e os nomes próprios femininos 

O uso do artigo "a" antes de nomes próprios femininos é facultativo. Por essa razão, o 

uso de crase antes de nomes próprios femininos também é facultativo. Por exemplo: 

"Ofereci um presente a Bruna", (uso facultativo de crase) 

"Ofereci um presente à Bruna", (uso facultativo de crase) 

Quando se trata de nomes de cidades, podemos usar uma regra simples para verificar 

se há ou não o uso de crase antes do nome de cidades. A regra é a seguinte: substituímos o 

verbo utilizado na oração pelo verbo "voltar". Se o resultado da substituição for "voltar da 

<cidade> ", usa-se a crase, se for "voltar de <cidade> ", não se usa crase. Por exemplo: 

"Fomos a Curitiba". (Voltamos de Curitiba = não usa crase) 

"Fomos à Europa". (Voltamos da Europa = usa crase) 

Crase e a preposição "até" 

O uso de crase diante da preposição "até " é facultativo, porém tem sentido diferente. 
Por exemplo: 
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"Fui até a praia" significa que se deslocou para a praia. 

"Fui até à praia" significa que foi inclusive para a praia. 

As gramáticas desenvolvidas neste trabalho referem-se aos casos de crase descritos 

anteriormente apresentando apenas uma exceção: não tratam do caso da preposição "a" 

seguida do pronome demonstrativo "a" por tratar-se de um caso não muito utilizado pelos 

usuários da língua portuguesa e ser mais complexo de se implementar. 

4.2 COLOCAÇÃO PRONOMINAL 

E o estudo do emprego adequado dos pronomes oblíquos átonos (me, te, se, o, a, lhe, 

nos, vos, os, as, lhes) em relação ao verbo. Eles podem ser colocados na oração de duas 

maneiras diferentes, antes ou depois do verbo, de acordo com as regras da norma culta do 

português brasileiro. 

4.2.1 Próclise 

E o emprego dos pronomes oblíquos átonos antes do verbo. Usa-se a próclise quando 

houver palavras atrativas como advérbios, palavras negativas, palavras interrogativas, 

pronomes indefinidos e outros casos menos comuns como pronomes relativos e 

demonstrativos e frases exclamativas. Exemplos do uso da próclise: 

"Sempre lhe falei a verdade". (Advérbio) 

"Nunca o vi". (Palavra negativa) 

'"''Quem nos perturbava tanto?" (Palavra interrogativa) 

"Ninguém me ofereceu carona". (Pronome indefinido) 

"A pessoa que me telefonou não se identificou." (Pronome relativo) 

"Isso me comoveu demais." (Pronome demonstrativo) 

"Deus te proteja!" (Frase exclamativa) 

4.2.2 Ênclise 

É a colocação dos pronomes oblíquos átonos depois do verbo. Usa-se a ênclise, 

principalmente, nos seguintes casos: quando o verbo estiver no início da oração ou quando 

estiver no imperativo afirmativo. Por exemplo: 
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"Trouxe-me as propostas já assinadas." 

"Por favor, traga-me as propostas já assinadas." 

Se o verbo não estiver no início da frase e não estiver conjugado no futuro do presente 

ou no futuro do pretérito, pode-se usar tanto próclise quanto ênclise. Por exemplo: 

"Eu me queixei de você." 

"Eu queixei-me de você." 

4.2.2.1 Pronome oblíquo em início de sentenças 

Os pronomes pessoais do caso reto (eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas) ocupam sempre 

a posição de sujeito da oração. Já os pronomes pessoais oblíquos (me, te, se, o, a, lhe, nos, 

vos, os, as, lhes) exercem a função de objeto da oração, complementando o verbo transitivo. 

Como é papel do sujeito iniciar uma sentença, o pronome oblíquo não deve ocupar essa 

posição inicial. 

Embora seja correto o emprego do pronome oblíquo antes do verbo (próclise), se este 

estiver iniciando uma sentença é aconselhável colocá-lo depois do verbo (ênclise). Por 

exemplo: 

"Te censuraram em público." (incorreto) 

"Censuraram-te em público." (correto) 

O uso dos pronomes oblíquos átonos é bastante simples, o problema relacionado a 

esses pronomes reside nas freqüentes incertezas de julgamento quanto à posição deles, em 

certos casos, nas orações. 

Os pronomes oblíquos átonos sempre ocorrem imediatamente antes ou depois do 

verbo. Quando ocorrem depois, ligam-se ao verbo por hífen. 

Existe, de certa forma, uma terceira posição a ser ocupada pelo pronome oblíquo átono 

com relação ao verbo que é chamada de mesóclise, na qual esse pronome fica situado no meio 

do verbo; trata-se de um caso especial de ênclise, que aparece quando o verbo está no futuro 

do presente ou no futuro do pretérito. Nesse caso, o pronome oblíquo átono será colocado 

entre o infinitivo e as terminações ei, ás, á, emos, eis, ão, para o futuro do presente, e as 

terminações ia, ias, ia, íamos, íeis, iam, para o futuro do pretérito. 

As condições em que se admite a ênclise valem, igualmente, para a mesóclise. 
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Se o verbo não estiver no início da frase, podemos usar tanto a próclise quanto a 

mesóclise: 

"Eu me queixarei de você." 

"Eu queixar-me-ei de você." 

O problema principal dos pronomes oblíquos átonos é, portanto, o de determinar as 

circunstâncias em que a língua admite a próclise e/ou a ênclise. 

Perini (2000) chama a atenção para o seguinte fato: a ênclise está desaparecendo do 

português brasileiro; essa tendência, dominante na modalidade falada, já deixou marcas muito 

profundas no próprio padrão escrito. Conseqüentemente, as duas restrições tendem a 

desaparecer, para serem substituídas por um princípio, mais simples, que estabelece apenas 

que os pronomes oblíquos átonos se coloquem sempre antes do verbo. 

Com relação à colocação dos pronomes oblíquos, as gramáticas desenvolvidas neste 

trabalho restringem-se aos casos de uso da próclise e da ênclise. A mesóclise não será tratada 

aqui por tratar-se de um caso de colocação pronominal pouco utilizado pelos usuários da 

língua portuguesa. 

4.3 CORPUS DE ERROS 

O descompromisso para com a língua falada e escrita, por parte da população 

brasileira, fez com que as regras gramaticais percam, muitas vezes, a sua força e importância. 

A justificativa mais comum para tal fato fica por conta da grande variedade de etnias e, 

conseqüentemente, de línguas que constituem o idioma nacional. 

Porém, a exigência de profissionais, em todas as áreas, que felem, escrevam e se 

expressem de forma correta é uma constante no contexto atual. 

Assim, partindo dessa realidade e do alto número de textos escritos com erros 

gramaticais que se apresentam no nosso cotidiano, optamos por pesquisar alguns aspectos da 

língua portuguesa que são mais recorrentes e, a partir deles, fazer um estudo associando 

gramática e algoritmo de análise gramatical. 

Os textos selecionados para este trabalho de pesquisa tiveram o propósito de observar 

o uso correto da crase e da colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos, uma vez que 

foram esses os casos de gramática que mais se acentuaram nas redações estudadas, as quais 

pertencem a alunos do Ensino Médio do CEFET-PR, unidade de Pato Branco. Delas 
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extraímos os percentuais que constam neste trabalho e que evidenciam a necessidade de se 

desenvolver estudos que tratem da importância da utilização correta da gramática da língua 

portuguesa. 

Na seqüência, apresentam-se informações significativas para este estudo, as quais 

foram obtidas junto às referidas redações, onde a proposta de uma gramática comparativa 

geraria, por meio de estudos mais voltados aos usuários de informática, novos conhecimentos. 

4.3.1 Erros de Crase 

Analisamos ao todo 119 orações e, dentre elas, encontramos os erros de crase que 

estão especificados na Tabela 4.1. 

TABELA 4. 1 - ERROS DE CRASE ENCONTRADOS NO CORPUS 

ERROS DE CRASE 

Tipo de Erro Ocorrências Percentual 
Ausência do acento grave antes de palavras femininas 57 64% 

Ausência do acento grave antes da indicação de horas 7 8% 

Ausência do acento grave em locuções adverbiais femininas 6 7% 

Acento grave indevido - o "a" é apenas artigo 5 6% 

Acento grave indevido antes de verbo no infinitivo 4 4% 

Acento grave indevido antes de pronome pessoal 3 3% 

Acento grave indevido antes da palavra "uma" 2 2% 

Acento grave indevido - o "a" é apenas um pronome oblíquo 2 2% 

Outros erros de crase 3 3% 

Total de Erros de Crase Encontrados no Corpus 89 100% 

Por meio do estudo da Tabela 4.1, constatamos um fato interessante: mais de 60% das 

ocorrências de erros encontrados se referem à ausência de crase antes de palavras femininas. 

Na categoria "Outros erros de crase" foram analisados erros como: 

- Uso de "à" quando deveria ser usado "há" do verbo "haver"; 

"a" não acentuado antes da palavra "casa" quando esta apresenta adjunto 

adnominal. 
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4.3.2 Erros de Colocação Pronominal 

Das mesmas 119 orações analisadas encontramos, também, os erros de colocação 

pronominal que estão descritos na Tabela 4.2. 

TABELA 4. 2 - ERROS DE COLOCAÇÃO PRONOMINAL ENCONTRADOS NO CORPUS 

ERROS DE COLOCAÇÃO PRONOMINAL 

Tipo de Erro Ocorrências Percentual 

Início de frase com próclise 19 49% 

Ausência de pronome oblíquo 11 28% 

Uso indevido do pronome oblíquo "se " 2 5% 

Uso de ênclise após palavras atrativas 2 5% 

Uso de pronome oblíquo inapropriado 3 8% 

Uso de pronome pessoal quando deveria ser oblíquo 1 3% 

Outros erros de colocação pronominal 1 3% 
Total de Erros de Colocação Pronominal Encontrados no 
Corpus 

39 100% 

Ficou evidente ao longo desta pesquisa, que o número de erros de colocação 

pronominal é menor em relação ao número de erros no uso de crase. 

No estudo dos erros de colocação pronominal, o que se destacou pelo maior número de 

ocorrências foi o caso de iniciar uma frase ou oração com pronome oblíquo; esse, considerado 

pela gramática, grave. 

Outra transgressão recorrente no corpus foi a ausência de pronome oblíquo. O que é 

comum devido à não utilização do mesmo na linguagem oral pelo usuário, o qual toma isso 

por hábito e, ao escrever um texto, acaba esquecendo de utilizá-lo. 

Esse corpus de erros encontra-se no Apêndice I. 
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Segundo Nunes et. al. (1999), em se tratando de linguagem natural, geralmente se 

implementa uma gramática de forma "parcial" que, embora não abranja todas as construções 

da língua, contempla aquelas construções válidas de interesse à aplicação. 

Isso é o que ocorre neste caso, onde implementamos uma gramática do Português que 

cobre os principais casos de crase e de colocação pronominal. Essa gramática foi 

implementada em duas versões. A primeira gera apenas orações que estejam corretas em 

relação aos casos de crase e de colocação pronominal e a segunda, mais tolerante a erros, gera 

orações corretas e, também, orações incorretas em relação aos casos de crase e de colocação 

pronominal. 

O objetivo de criarmos uma gramática tolerante a erros é poder avaliar o número de 

inferencias que essa gramática realizará para gerar uma oração incorreta e devolvê-la 

corrigida no resultado da análise, levando-se em conta o algoritmo de análise gramatical que 

está se usando. Também, avaliou-se o número de inferencias que essa gramática fez para 

analisar uma oração correta em relação à gramática que gera apenas orações corretas. 

Apesar de serem apenas dois os tipos de erros (crase e colocação pronominal) tratados 

por essas gramáticas, acreditamos serem eles suficientes para se alcançar o objetivo principal 

deste trabalho que é o de implementar as gramáticas em questão e realizar um estudo 

comparativo do desempenho delas em relação aos algoritmos de análise gramatical top-down 

simples e chart bottom-up. 

Nas seções seguintes, tratar-se-á da descrição do funcionamento das duas gramáticas 

desenvolvidas neste trabalho. 

5.1 GRAMÁTICA QUE GERA ORAÇÕES CORRETAS 

O objetivo maior, nesta etapa da pesquisa, foi implementar uma gramática que gerasse 

apenas orações corretas. 

A gramática que gera orações corretas conta com um número médio de 70 regras, 520 

palavras no léxico e foi testada com um corpus composto de 330 orações. 

E importante esclarecer, neste momento, que as orações de testes utilizam a entrada 

"a,a" para representar a contração "à". Isso porque supomos que, na entrada do parser 

utilizado neste estudo, a contração já foi desfeita. 
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A seguir, são apresentados os casos de crase e de colocação pronominal 

implementados na gramática em estudo. 

A gramática inteira está listada no Apêndice II. 

5.1.1 Crase Antes de Palavras Femininas 

A gramática trata o uso de crase antes de palavras femininas, de forma automática, 

pois nessa gramática todo nominal (substantivo) é, necessariamente, precedido por um 

determinante. Se o determinante for feminin^ o nominal também o será. Isso é controlado 

pelo traço genero, que na regra de SN (sintagma nominal), deve ter o mesmo valor, tanto para 

o determinante quanto para o nominal. Se o SN for precedido por uma preposição "a" e o SN 

for composto por um determinante do tipo "a", "as" ou "aquela(s) ", então haverá crase pois, 

conseqüentemente, o nominal também será feminino. Se um SN precedido por uma 

preposição "a " for composto por um determinante "aquele(s) ", também haverá crase, mesmo 

que o nominal seja masculino, pois ocorre a contração dos dois "aa" iniciais. 

Como exemplo desse caso, tem-se a análise da oração "Paulo foi à praia", onde a 

gramática utiliza as regras da Figura 5.1 e o léxico da Figura 5.2. 

Na regra 5 da Figura 5.1, uma sentença S é composta por um SN (sintagma nominal) e 

por um SV (sintagma verbal) que têm o mesmo valor no traço numero. 

Na regra 49, um SV é composto de um V (verbo) e um Sprep (sintagma preposicional). 

O constituinte V contém alguns traços como numero, pessoa, formav (forma verbal) e, 

também um traço chamado subcat que, nessa gramática, será utilizado sempre que 

precisarmos relacionar uma categoria com outra; por exemplo, nesse caso, o valor do traço 

prep que faz parte do subcat é igual ao valor do traço prep do constituinte Sprep que vem 

após o verbo. Portanto, a regra 49 só aceitará um verbo que tenha como valor no traço subcat 

uma preposição que seja igual à do constituinte Sprep que vem após o verbo. 

A regra 61c é composta por uma preposição seguida de um SN. A preposição tem um 

traço prep com valor Prep e por isso será unificada com a regra 49. 

As regras 18 e 20 fazem o controle para que o determinante e o nominal (substantivo) 

tenham sempre o mesmo valor no traço genero. Nessas duas regras, o traço genero é igual 

para determinante e nominal, isso faz com que a regra rejeite orações em que o traço genero 

do determinante e do nominal sejam diferentes, significando que um nominal (substantivo) 

feminino será sempre precedido de um determinante feminino. 
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FIGURA 5 . 1 - REGRAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DA ORAÇÃO "PAULO FOI À PRAIA " 

Regra 5 

s -»sn [numero:N} sv [numero: N]. 

Regra 30 sn [genero :G]-»np [genero :G]. 

Regra 49 

sv 
numero :N 
pessoa :P 
formav : F 

numero :N 
pessoa :P 
formav : F 
subcat : [sprep (prep : Prep)] 

, sprep [prep: Prep]. 

Regra 61c 
sprep [ prep : Prep ] prep [ prep : Prep \ sn . 

Regra 18 
numero :N~ 
genero : G 

sn -»de t 
numero: N 
genero : G 

, nom numero :N 
genero : G 

Regra 20 
"numero: N 
genero : G 

nom subst 
numero: N 
genero : G 

FIGURA 5.2 - LÉXICO UTILIZADO NA ANÁLISE DA ORAÇÃO "PAULO FOI À PRAIA 

np [genero: mas] ['Paulo']. 

"numero : sing 

V 
pessoa : 3 
formav : pas 
subcat : [sprep (prep : a)] 

->[foi]. 

prep [prep:a]-»[a]. 

, ("numero:sing" r , 
det a ->[a] . 

genero : fem 

L ^ [numero :sing1 r . , 
subst , -> [praia], 

genero : fem 
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Na representação gráfica da análise apresentada na Figura 5.3, podemos ver, de forma 

mais clara, partes importantes da análise da oração "Paulo foi à praia", obtida por meio das 

regras descritas na Figura 5.1 e do léxico da Figura 5.2. 

FIGURA 5. 3 - ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "PAULO FOI À PRAIA " 

S 

SN 

NP 

Paulo 

SV 

[subcat : [ Sprep (prep : a) ]] 
SPrep 

[ prep : a ] 

Prep 
[ prep : a ] 

foi 

SN 
[genero : fem] 

Det 
[genero : fem] 

Nom 
[genero : fem] 

Subst 
[genero : fem] 

praia 

5.1.2 Crase Antes da Palavra "casa" 

A palavra "casa " só será precedida de crase se vier acompanhada de um modificador 

(adjunto adnominal). Nesse caso, isso será tratado da seguinte maneira pela gramática: em 

todos os substantivos do léxico foi colocado um traço sem, que tem como valor o próprio 

substantivo. Por exemplo, o substantivo "casa" terá um traço sem, com valor "casa". Para 

tratar esse caso, utilizaremos as regras 61a, 18 e 19 da Figura 5.4. 
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FIGURA 5. 4 - REGRAS UTILIZADAS NO TRATAMENTO DA CRASE ANTES DA PALAVRA "CASA 

Regra 61a 

sprep [prep : a] prep [prep : a], sn 
sem : S 
compl:sim 

, {member(S, [casa , ter ra ,d is tancia] )} . 

Regra 61b 

sprep [prep : Prep] prep [prep : Prep], sn [sem : S], {Prep * a, member (S, [casa, terra, distancia])}. 

Regra 6 1 c sprep [prep : P r e p ] p r e p [prep : Prep} sn [sem : S], {not member (S, [casa, terra, distancia])}. 

Regra 18 
numero :N 
genero: G 
sem: S 
compl : C 

sn ->det 
numero: N 
genero: G 

, nom 

numero: N 
genero : G 
sem: S 
compl :C 

Regra 19 
"numero: N 
genero: G 
sem: S 
compl: sim 

nom subst 
numero: N 
genero : G 
sem: S 

, sprep [prep: de]. 

Regra 25 
"numero : N" "numero: N "numero: N 

sn genero: G ->pron genero : G , subst genero : G 
sem: S catpron : possessivo sem: S 

Um Sprep, composto de uma preposição "a " seguido de um SN, aceita um SN cujo 

núcleo é "casa " somente se ele tem adjunto adnominal. Nesse caso, o Sprep será analisado 

pela regra 61a que é composta de: 

- Uma preposição "a"; 

- Um SN que tem um traço sem, cujo valor é uma variável S que poderá ser 

substituída pela palavra "casa", "terra" ou "distancia" (isso porque "terra" e 

"distancia " são tratados de forma semelhante a "casa ") e também um traço compl, 

que tem sim como valor, indicando que tem complemento. 

Na regra 18, o traço compl será modificado para o valor sim e o traço sem, modificado 

para o valor casa. Isso ocorre porque esses valores são propagados pela regra 61a. 
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A regra 19 é vim Nom (Nominal) que é responsável pelo complemento da oração. Essa 

regra só é executada quando um traço compl, com valor sim, vier propagado da regra 18, 

como é o nosso caso agora. O traço sem, também nessa regra, terá o seu valor substituído pela 

palavra casa que veio propagado pela regra 18. A regra 19 é composta de um Subst e de uma 

preposição "de". 

Na seqüência, mostraremos um exemplo da análise gramatical da oração "Paulo foi à 

casa de seus pais ". O léxico utilizado para essa análise será o da Figura 5.5. 

FIGURA 5.5- LÉXICO UTILIZADO NA ANÁLISE DA ORAÇÃO "PA ULO FOI À CASA DE SEUS PAIS" 

np [genero : m a s ] [ ' P a u l o ' ] . 

"numero: sing 1 

V 
pessoa : 3 
formav : pas 

-•[ foi] . 

subcat : [sprep (prep : a)] 

prep |prep:a]->[a]. 

"numero: sing" 
subst genero : fem -»[casa] . 

sem : casa 

prep [prep : de] [de]. 

numero :plur -i 

pron genero : mas -»[seus]. 
catpron : possessivo 

"numero :plur 
subst genero : mas [pais]. 

sem: pais 

A gramática utiliza a regra 5, que foi mostrada na Figura 5.1, para analisar o S. 

Também utiliza a regra 30, da Figura 5.1, para analisar vim SN que será composto de vim NP, 

que no caso da análise em questão será a palavra "Paulo ". 

Para analisar a palavra "foi", a gramática utilizará a regra 49, também descrita na 

Figura 5.1. A exigência dessa regra é que esse verbo tenha no léxico uma preposição que seja 
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igual à que será utilizada no Sprep seguinte ao verbo. Como o verbo "foi" possui, no léxico, 

um traço prep que indica que a preposição seguinte ao verbo deve ser "a" e a próxima 

palavra analisada é uma preposição "a ", essa regra é analisada com sucesso. 

A preposição "a" é analisada por meio da regra 61a da Figura 5.4. Essa regra é 

específica para analisar as palavras "casa", "terra" e "distância" quando essas palavras 

apresentarem um complemento (adjunto adnominal). Ela é formada por uma preposição "a " 

seguida de um SN que exige que o traço sem seja "casa", "terra" ou "distancia". No caso da 

análise em questão, o traço sem receberá o valor "casa ". 

A regras 18 e 19, descritas na Figura 5.4, é que são utilizadas pela gramática para 

analisar a frase "a casa". O traço compl, com valor sim, e o traço sem, com valor "casa", da 

regra de preposição 61a propagam esses valores de traços para as regras 18 e 19. A regra 19 

só aceita um substantivo, se ele for seguido de uma preposição "de ". 

A frase "de seus pais" é analisada pelas regras 61c e 25 da Figura 5.4. A regra 61c 

aceita qualquer preposição. Nesse caso, ela será composta da preposição "de ", pois a mesma 

veio propagada da regra 19. A regra 61c aceita uma preposição seguida de um SN. Nesse, o 

traço sem terá um valor diferente de "casa", "terra" ou "distancia". Na situação atual, o 

traço sem terá como valor a palavra "pais ". 

A regra 25 é composta de um pronome possessivo seguida de um substantivo. Por 

meio dessa regra, a gramática analisará a frase "seuspais". 

Na Figura 5.6, podemos visualizar parte da análise da oração "Paulo foi à casa de seus 

pais ". 
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FIGURA 5. 6 - ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "PAULO FOI À CASA DE SEUS PAIS' 

SPrep 
[prep: a] 

Prep 
[prep: a] 

Det 

SN 
sem : casa 
compl : sim 

Nom 
sem : casa 
compi : sim 

SUBST SPREP 

[SEM : CASA] ¡PREP : DE] 

SPREP SN 

[PREP: DE] [SEM: PAIS] 

P R O N SUBST 

[SEM : PAIS] 

CASA DE SEUS PAIS 

Existem, também, outras situações, tais como aquelas exemplificadas a seguir, onde a 

gramática aceita a palavra "casa " sem a mesma estar precedida de crase: 

"Gostei da casa ". 

"Gostei da casa de Elisa ". 

"Voltei a casa". 

Na oração "Gostei da casa", a análise poderá ser feita pela gramática utilizando as 

regras 49,18 e 19 vistas anteriormente, a regra 61b da Figura 5.4 e o léxico da Figura 5.7. 



46 

FIGURA 5. 7 - LÉXICO UTILIZADO NA ANÁLISE DA ORAÇÃO "GOSTEIDA CASA " 

numero: sing 
pessoa : 1 
formav : pas 
subcat : [sprep (prep : de)] 

[gostei]. 

prep [prep : de] -> [de]. 

det numero: sing 
genero : fem 

•[a]. 

subst 
numero: sing 
genero : fem 
sem : casa 

[casa]. 

A regra 61b é um Sprep (Sintagma preposicional) composto de uma preposição que 

seja diferente de "a" e de um SN, que tenha um traço sem, com valor casa, terra ou 

distancia. Nesse caso, a preposição será "de " e o traço sem, do SN, terá casa como valor. 

Na Figura 5.8 é mostrada a análise gramatical da oração "Gostei da casa ". 
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FIGURA 5. 8 - ANALISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "GOSTEIDA CASA ' 

SV 

[subcat : [ Sprep (prep : de) ]] 
SPrep 

[ prep : de ] 

Prep 
[prep :de ] 

Gostei 

SN 

genero : fem 
sem : casa 
compl : nao 

Det 
[genero : fem] 

de a 

Nom 
genero : fem 
sem : casa 
compl : nao 

Subst 
genero : fem 
sem : casa 

casa 

A análise da oração "Gostei da casa de Elisa" é semelhante à análise realizada na 

Figura 5.8, porém, usa complemento, como já foi visto anteriormente. 

Para analisar a oração "Voltei a casa", adicionamos no léxico uma locução adverbial 

com valor "a, casa" e criamos uma regra S composta de um SV seguido de uma locução 

adverbial. Como está representado nas regras da Figura 5.9 e no léxico da Figura 5.10. 

FIGURA 5 . 9 - REGRAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DA ORAÇÃO "VOLTEIA CASA ' 

Regra 13 
s -» sv, locadv. 

Regra 55 

sv 
numero :N 
pessoa:P 
formav:F 

numero: N 
pessoa :P 
formav : F 
subca t : [] 
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FIGURA 5. 10 - LÉXICO UTILIZADO NA ANÁLISE DA ORAÇÃO "VOLTEIA CASA 

V 

"numero: sing" 
pessoa : 1 
formav : pre 
subcat :[] 

-»[voltei]. 

locadv -»[a,casa]. 

FIGURA 5. 11 - ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "VOLTEIA CASA 

S 

SV LocAdv 

V 

Voltei a casa 

Resolvemos analisar "a casa " como uma locução adverbial com o objetivo de evitar 

análises ambíguas de orações, pois se analisássemos essa frase por meio de um Sprep normal, 

teríamos que criar uma regra SN composta apenas de um substantivo, e essa regra geraria 

muitas ambigüidades na gramática. 

5.1.3 Crase Antes de Nome Próprio Feminino 

O viso de determinante antes de nomes próprios de pessoas é facultativo; portanto, 

quando se tratar de nomes próprios femininos, o uso da crase também será facultativo. 

Já o uso de determinante antes de nomes próprios de lugares não é facultativo; porém, 

nem sempre é usado, mas depende de cada caso específico. Na seqüência, veremos como a 

gramática tratará esse assunto. 

A gramática trata o uso facultativo de crase antes de nomes próprios femininos da 

seguinte forma: adiciona, em todos os nomes próprios femininos do léxico, um traço det, que 
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pode ter os valores fac (uso facultativo de determinante), obrig (uso obrigatório de 

determinante) e nao (não usa determinante) e cria as duas regras mostradas na Figura 5.12. 

FIGURA 5. 12 - REGRAS UTILIZADAS PARA O TRATAMENTO DO USO FACULTATIVO DE 

DETERMINANTE ANTES DE NOMES PRÓPRIOS FEMININOS 

Regra 30 
"genero : G" 

sn [genero :G]~ »np de t : D 
sem: S 

* obrig}. 

Regra 31 
"genero : G" 

sn [genero :G]-»det [genero :G}np de t : D , { D * n a o } . 
sem: S 

A regra 30, da Figura 5.12, só aceitará um NP (nome próprio) se ele tiver, no léxico, 

um traço det que tenha um valor diferente de obrig. Os nomes próprios femininos de pessoas 

terão sempre, no léxico, um traço det com valor fac e, por isso, sempre serão gerados por essa 

regra da gramática. 

A regra 31, da Figura 5.12, só aceitará um NP (nome próprio) precedido de Det 

(determinante) se o NP tiver, no léxico, vim traço det que tenha um valor diferente de nao. 

Portanto, os nomes próprios femininos, de pessoas, terão sempre, no léxico um traço det com 

valor fac sendo, dessa forma também, sempre gerados por essa regra da gramática. 

A gramática analisa as orações "Escrevi uma carta à Elisa " e "Escrevi uma carta a 

Elisa" utilizando a regra 61c da Figura 5.13, onde o SN poderá ter duas interpretações 

possíveis (as regras 30 e 31 da Figura 5.12). 

FIGURA 5. 13 - REGRAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DAS ORAÇÕES "ESCREVI UMA CARTA A EUSA " 

E "ESCREVI UMA CARTA A ELISA " 

Regra 61c 
sprep [prep : Prep] -» prep [prep : Prep} sn(sem : S) . 



50 

A análise da oração poderá ser feita de duas maneiras: se ela apresentar o uso de 

determinante, como é o caso da oração "Escrevi uma carta à Elisa ", será analisada pela regra 

31 da Figura 5.12. Se a oração não apresentar o uso de determinante, como em "Escrevi uma 

carta a Elisa", será analisada pela regra 30 da Figura 5.12. 

Na Figura 5.14, demonstramos, gráficamente, as partes mais importantes da análise das 

duas orações. 

FIGURA 5. 14 - PARTE DA ANÁLISE GRAMATICAL DAS ORAÇÕES "ESCREVI UMA CARTA À ELISA " 

E "ESCREVI UMA CARTA A ELISA " 

Prep 
[prep: a] 

SPrep 
[prep: a] 

SN 
genero : fem 
sem : "Elisa" 

Det 
[genero : fem] 

Np 
genero : fem 
det : fac 
sem : "Elisa" 

SPrep 
[prep: a] 

Prep 
[prep: a] 

SN 
genero : fem 
sem : 'Elisa' 

Np 
genero : fem 
det : fac 
sem : 'Elisa' 

a a Elisa a Elisa 

Os nomes próprios que indicam lugar, poderão ter, no léxico, o traço det com valor 

obrig ou nao. 

Quando o nome próprio estiver indicando lugar e for possível substituir a expressão 

"Vou a <lugar>" por "Volto da <lugar>", o determinante é obrigatório. Por exemplo, a 

oração "Fui à Europa": 

"Vou à Europa". 

"Volta da Europa ". 

Quando podemos usar a expressão "Volto da <lugar> ", haverá crase antes do nome 

próprio. Portanto, "Europa " terá no léxico o traço det com valor obrig e será gerada apenas 

pela regra 31 da Figura 5.12. 
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Enquadra-se aqui, também, o caso da palavra "Terra" quando tiver sentido de planeta. 

O nome próprio "Terra" também terá no léxico um traço det com valor obrig e será gerado 

apenas pela regra 31 da Figura 5.12. 

No caso da oração "Fui a Belo Horizonte " não haverá crase, pois: 

"Vou a Belo Horizonte. " 

"Volto de Belo Horizonte. " 

Quando podemos usar a expressão "Volto de <lugar>", não haverá crase antes do 

nome próprio. Portanto, "Belo Horizonte " terá no léxico o traço det, com valor nao, e será 

gerada apenas pela regra 30 da Figura 5.12. 

Há, porém, neste último caso, uma exceção: se o nome próprio, indicando lugar, vier 

modificado por um adjetivo, então haverá crase. Por exemplo, "Fomos à grande Belo 

Horizonte ". 

Nesse caso, quando houver um modificador antes do nome próprio, mesmo que ele 

tenha no léxico o traço det com valor nao, haverá crase, pois a gramática analisa a oração com 

modificador por meio das regras que estão sendo mostradas na Figura 5.15. Como o 

constituinte NP, da regra 23, tem um traço det que deve ser diferente de fac, a gramática 

aceitará qualquer nome próprio que tenha o traço det com valor nao ou obrig, ou seja, a 

gramática gerará qualquer nome próprio de lugar e não gerará nomes próprios de pessoas 

porque esses terão, no léxico, o traço det com valor fac. 

FIGURA 5. 15 - REGRAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DE NOMES PRÓPRIOS MODIFICADOS POR UM 

ADJETIVO 

Regra 23 
"numero :N 

sn genero : G 
sem: S 

-»de t 
numero :N 
genero: G 

, mod[numeo:N], np 
genero : G 
sem: S 
det : D 

, { D * f a c > . 

Regra 25 

mod [numero:N]-»sadj [numero:N] 

Regra 64 sadj [numero : N]-» adj [numero : Nj 

Na Figura 5.16, é mostrada, gráficamente, parte da análise gramatical da oração 

"Fomos à grande Belo Horizonte ". 



52 

FIGURA 5. 16 - PARTE DA ANALISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "FOMOSÀ GRANDE BELO 

HORIZONTE" 

SPrep 
[prep: a] 

Prep 
[prep: a] 

SN 
numero : sing 
genero : fem 
sem :'BeloHorizonte' 

Det Mod 
[numero : sing] numero :sing 

genero : fem 

Sadj 
[numero : sing] 

Np 
genero : fem 
sem :'Belo Horizonte' 
det : nao 

Adj 
[numero : sing] 

grande Belo Horizonte 

5.1.4 Crase Antes de Pronomes Possessivos 

O uso de determinante antes de pronomes possessivos é facultativo. Nesse caso, 

quando se tratar de um pronome possessivo feminino, a crase também será facultativa; assim, 

a análise pode ser feita pela gramática utilizando as regras descritas na Figura 5.17. 

FIGURA 5. 17 - REGRAS PARA O TRATAMENTO DE USO FACULTATIVO DE CRASE ANTES DE 

PRONOMES POSSESSIVOS 

Regra 36 
numero: N numero: N numero: N 

sn genero: G -»pron genero: G , subst genero: G • 

sem: S catpron: possessivo sem: S 
-

Regra 37 

sn 
numero: N 
genero: G 
sem: S 

[numero: Ni 
det , pron 

[genero: G J 

numero: N 
genero: G 
catpron: possessivo 

, subst 
numero: N 
genero: G 
sem: S 

• 
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As duas regras apresentadas na Figura 5.17 podem ser precedidas de uma preposição. 

Portanto, pode ou não ocorrer crase antes de um pronome possessivo. Por exemplo, para 

analisar a oração "Chegamos à nossa cidade ", a gramática utilizará uma preposição seguida 

da regra 37 e, para analisar a oração "Chegamos a nossa cidade", ela utilizará uma 

preposição seguida da regra 36. 

A Figura 5.18 mostra parte da análise gramatical dessas duas orações. 

FIGURA 5. 18 - PARTE DA ANÁLISE GRAMATICAL DAS ORAÇÕES "CHEGAMOSÀ NOSSA CIDADE" 

E "CHEGAMOSA NOSSA CIDADE" 

SPrep 
[prep :a] 

SPrep 
[prep: a] 

Prep 
[prep: a] 

Det 
numero : sing 
genero : fem 

SN 
numero : sing 
genero : fem 
sem : cidade 

Pron 
numero : sing 
genero : fem 
catpron : possessivo 

nossa 

Subst 
numero : sing 
genero : fem 
sem : cidade 

cidade 

Prep 
[prep: a] 

SN 
numero : sing 
genero : fem 
sem : cidade 

Pron 
numero : sing 
genero : fem 
catpron : possessivo 

nossa 

Subst 
numero : sing 
genero : fem 
sem : cidade 

cidade 

5.1.5 Crase Após a Preposição "até" 

O uso de crase, após a preposição "até " é facultativo na língua portuguesa. Portanto, 

para que isso seja possível na gramática, foi criada uma entrada no léxico para a preposição 

"ate" e outra, para a preposição "ate,a". 

FIGURA 5. 19 - DEFINIÇÃO NO LÉXICO DAS PREPOSIÇÕES "ATE" E "ATE, A " 

prep [ p rep : ' a t e a" ]—> [ ' a t e , a ' ] . 

p rep [prep : a te ] -> [ a t e ] . 
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O uso de erase será facultativo nas orações "Paulo foi até à janela" e "Paulo foi até a 

janela". Na Figura 5.20 temos um exemplo gráfico que mostra parte da análise gramatical 

dessas orações. 

FIGURA 5. 20 - PARTE DA ANÁLISE GRAMATICAL DAS ORAÇÕES "CHEGAMOSÀ NOSSA CIDADE" 

E "CHEGAMOSA NOSSA CIDADE" 

SPrep 
[prep :'atea'] 

Prep 
[prep :' ate a'] 

SN 
numero : sing 
genero : fem 
sem : janela 

Det 
numero : sing 
genero : fem 

até a 

Subst 
numero : sing 
genero : fem 
sem : janela 

janela 

SPrep 
[prep :ate ] 

Prep 
(prep : ate] 

SN 
numero : sing 
genero : fem 
sem : janela 

Det 
numero : sing 
genero : fem 

até 

Subst 
numero : sing 
genero : fem 
sem : janela 

janela 

5.1.6 Crase Antes da Indicação de Horas 

Sempre haverá crase antes da indicação de horas. A gramática trata isso criando as 

regras mostradas na Figura 5.21. 

FIGURA 5.21- REGRAS UTILIZADAS PARA O TRATAMENTO DE CRASE ANTES DA INDICAÇÃO 

DE HORAS 

Regra 26 
n u m e r o :N 

sn g e n e r o : G 
s e m : S 

- » d e t 
n u m e r o :N 
g e n e r o : G 

, n u m [numero :N} s u b s t 
n u m e r o : N 
g e n e r o : G 
s e m : S 

Regra 6 7 
locadv p rep [p rep : a ] , sn [ s e m : ho ra s ] . 
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Na regra 26, sempre que o determinante for "a" ou "as" poderá ocorrer crase se o SN 

for precedido de uma preposição "a". Analisemos, como exemplo, a oração "Elisa chegou às 

seis horas", onde "as seis horas" deverá ser gerada pela gramática por meio da regra 26, da 

Figura 5.21 e do léxico descrito na Figura 5.22. 

FIGURA 5. 22 - LÉXICO UTILIZADO PARA ANÁLISE DE PARTE DA ORAÇÃO "ELISA CHEGOU ÀS 

SEIS HORAS" 

Parte da análise gramatical da oração "Elisa chegou às seis horas" é mostrada na 

Figura 5.23. 

FIGURA 5. 23 - PARTE DA ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "ELISA CHEGOU ÀS SEIS HORAS" 

SPrep 
[prep :a ] 

de t 
n u m e r o : plur" 
g e n e r o : f em 

- • [ a s ] . 

n u m [numero: p l u r ] [ s e i s ] . 

n u m e r o : plur 
subs t g e n e r o : fem - > [ h o r a s ] , 

s e m : ho ras 

Prep 
[prep: a ] 

SN 
numero :plur 
genero : fem 
sem : horas 

Det Num Subst 

numero : plurl [numero : plur] 
genero : fem 

numero :plur 
genero : fem 
sem -.horas 

a as seis horas 
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A gramática usa a regra 67 da Figura 5.21 quando a indicação de horas estiver no 

início de uma oração, como, por exemplo, em "Às oito horas da manhã foi à praia ". Nesse 

caso, a indicação de horas é tratada como uma locução adverbial. 

5.1.7 Crase Antes de Locuções Adverbiais 

A gramática aceita crase diante de certas locuções adverbiais femininas. Nesse caso, a 

locução adverbial feminina já vem craseada do léxico, evitando, assim, o uso de uma regra 

especial que faça isso. 

Como exemplo, tem-se a oração "Paulo foi ao cinema às escondidas", onde "às 

escondidas" foi analisada, pela gramática, diretamente no léxico da Figura 5.2.4. 

FIGURA 5. 24 - LÉXICO UTILIZADO NA ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "PAULO FOI AO 

CINEMA ÀS ESCONDIDAS" 

np [genero: mas] ->• ['Paulo']. 

V 

numero :sing 
pessoa : 3 
formav : pas 
subcat : [sprep (prep : a)] 

^ [foi] -

prep [prep:a]-»[a]. 

det 
numero: sing 
genero: mas -*[o] . 

numero: sing 
subst genero :mas -»[cinema], 

sem: cinema 

locadv [a, as, escondidas]. 

Na Figura 5.25 é apresentada a análise gramatical da oração "Paulo foi ao cinema às 

escondidas ". 
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FIGURA 5. 25 - ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "PAULO FOI AO CINEMA ÀS ESCONDIDAS' 

S 

LocAdv 

Paulo cinema a as escondidas 

5.1.8 Crase Antes de Locuções Preposicionais 

As locuções preposicionais, assim como as adverbiais, também já são craseadas no 

léxico. Entretanto, toda locução preposicional é seguida de um sintagma nominal. Por isso, 

para tratar a crase diante das locuções preposicionais femininas, foi criada a regra 62 que está 

sendo mostrada na Figura 5.26. 

FIGURA 5. 26 - REGRA UTILIZADA PARA O TRATAMENTO DE CRASE ANTES DE LOCUÇOES 

PREPOSICIONAIS FEMININAS 

Regra 6 2 
s p r e p - > l o c p r e p , s n . 

Na regra 62, um Sprep (sintagma preposicional) é composto de uma locução 

preposicional e de um SN. Como exemplo, tem-se a oração "Estávamos à beira de uma 

catástrofe ", onde "à beira de uma catástrofe " foi analisada pela gramática por meio da regra 

62. 
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FIGURA 5. 27 - LÉXICO UTILIZADO NA ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "ESTÁVAMOSÀ 

BEIRA DE UMA CATÁSTROFE" 

"numero: plur" 
cop pessoa : 1 -» [estavamos]. 

formav : pre 

locprep [a, a, beira, de] . 

det 
"numero: sing" 
genero : fem 

- • [ u m a ] . 

numero : sing 
subst genero : fem [catástrofe]. 

sem : catástrofe 

Na Figura 5.28 é mostrada a análise gramatical da oração "Estávamos à beira de uma 

catástrofe ". 

FIGURA 5. 28 - ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "ESTÁVAMOSÁ BEIRA DE UMA CATÁSTROFE" 

Nom 

Subst 

Estávamos a a beira de uma catástrofe 



59 

5.1.9 Pronome Oblíquo no Início de Orações 

A gramática deve evitar que orações sejam iniciadas por pronomes oblíquos, por isso 

faz-se o seguinte: em todas as regras de SV (sintagma verbal) coloca-se um traço chamado 

proninicial. Nas regras SV, iniciadas por pronome oblíquo, o traço proninicial tem valor 

sim e nas regras SV, que não são iniciadas por pronome oblíquo, o traço pron inicial tem 

valor nao. 

O que faz com que a gramática não gere uma oração que inicie com pronome oblíquo 

são as regras de S (sentença). Essas geram um SV, com traço pron inicial, com valor sim 

apenas quando esse SV for precedido por um SN (sintagma nominal), fazendo, dessa forma, 

com que a oração não inicie com pronome oblíquo. 

Para analisar a oração "Nunca o vi", a gramática utiliza o léxico da Figura 5.29 e as 

regras da Figura 5.30. 

FIGURA 5. 29 - LÉXICO UTILIZADO NA ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "NUNCA O VI" 

ftipo: neqacaol r n adv . nuncal 
atrator:sim 1 1 

"nunero:sing 
pron genero: mas 

catpron: oblíquo 

~nunero:sing " 

v pessoa : 1 
- > H formav:pas - > H 

subcat :sn(_) 
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FIGURA 5. 30 - REGRAS UTILIZADAS NA ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "NUNCA O VI 

O traço atrator com valor sim, que está presente nas regras da Figura 5.30, tem uma 

função especial e será explicado na seção seguinte. 

O traço pronjnicial com valor sim, que está presente nas regras 4, 6 e 38, fez com que 

a gramática não gere uma oração como "Nos levou ao cinema ", pois toda regra de S V que 

inicia com pronome oblíquo, tem um traço pronjnicial com valor sim e é precedida por um 

Adv (Advérbio) ou por uma regra de SN. Como não se tem nenhuma regra de SN formada 

por pronome oblíquo, nenhuma oração será iniciada por pronome oblíquo. 

Na Figura 5.31, tem-se a análise gramatical da oração "Nunca o vi". 

: simL sv 
atrator : sim 

Regra 38 
"numero: N 
pessoa :P 

numero : N 
pessoa :P 
formav : F 

sv formav : F pron [catpron : obliquo} v 
pronjnicial : sim 
a t ra tor : sim 

subcat :[sn (_)] 

FIGURA 5. 31 - ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "NUNCA O VI 

S 

Adv SV 
[pronjnicial : sim] 

Pron V 
[pronjnicial : sim] 

Nunca o vi 
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No caso da análise da oração "Levantei-me às pressas ", a regra SV pode usar o traço 

pronjnicial com valor nao pois, nesse caso, o pronome oblíquo aparece depois do verbo. A 

análise dessa oração será feita pela gramática utilizando as regras da Figura 5.32 e o léxico da 

Figura 5.33. A regra 13 aceita uma frase que começa com SV só se este não é iniciado por 

pronome oblíquo. 

FIGURA 5. 32 - REGRAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DA ORAÇÃO "LEVANTEI-ME ÀS PRESSAS" 

Regra 13 

s [atrator : nao] sv pronjnicial : nao" 
atrator: nao 

, locadv. 

Regra 39 

sv 

"numero :N 
pessoa :P 
formav : F 
pronjnicia l : nao 
atrator : nao 

¡"numero :N" 
pessoa :P 
formav : F 

[subcat: [] 

, pron [catpron: obliquo]. 

FIGURA 5. 33 - LÉXICO UTILIZADO NA ANÁLISE DA ORAÇÃO "LEVANTEI-MEÀS PRESSAS 

numero: sing 
pessoa : 1 
formav: pas 
subcat :[] 

[levantei} 

pron 
numero: sing 
catpron:obliquo 

[me} 

locadv [a,as,pressas} 

Na Figura 5.34, é apresentada a análise gramatical da oração "Levantei-me às 

pressas". 



FIGURA 5. 34 - ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "LEVANTEI-ME ÀS PRESSAS 
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S 

[pronjnicial : nao] 

V Pron 

[pronjnicial : nao] 

Levantei me a as pressas 

5.1.10 Pronome Oblíquo e as Palavras Atrativas 

Quando houver palavras atrativas, no início da oração, o pronome oblíquo deverá ser 

usado antes do verbo (próclise). Para que isso fosse possível na gramática, foi feito o seguinte: 

em todas as regras de SV (sintagma verbal), foi colocado um traço chamado atrator. Esse 

traço poderá ter valor sim ou não. Quando uma regra SV tiver o traço atrator com valor sim, 

unificar-se-á somente com regras S que tenham no SV o traço atrator com valor sim. 

E toda regra S que tiver um SV com traço atrator de valor sim é, nessa gramática, 

precedida por um SN ou por um Adv que, também, terá o traço atrator com valor sim, pois o 

SN ou o Adv serão compostos de uma palavra atrativa. 

Para analisar a oração "Ninguém o viu ", onde "ninguém" é um pronome indefinido e, 

portanto, uma palavra atrativa, a gramática utilizou as regras da Figura 5.35 e o léxico da 

Figura 5.36. 
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FIGURA 5. 35 - REGRAS UTILIZADAS NA ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "NINGUÉMO VIU" 

Regra 4 

s - » s n 
numero :N 
atrator: sim 

, s v 
numero :N 
pronjnicial : sim 
atrator: sim 

Regra 34 
catpron : indefinido 
atrator: sim 

sn pron catpron: indefinido" 
atrator: sim 

Regra 27 
numero: N 

sv pronjnicial :s im 
atrator: sim 

• pron [catpron : obliquo} v [numero : N] 

FIGURA 5.36- LÉXICO UTILIZADO NA ANÁLISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "NINGUÉM O VIU" 

catpron: indefinido 
-»[ninguém]. pron 

catpron: indefinido 
-»[ninguém]. 

atrator: sim 
-»[ninguém]. 

pron [catpron : obliquo] -» [o]. 

v [numero : sing]-» [viu]. 

Na Figura 5.37 está representada a análise gramatical da oração "Ninguém o viu' 

FIGURA 5.37 - ANALISE GRAMATICAL DA ORAÇÃO "NINGUÉMO VIU" 
S 

SN 
catpron : indefinido 
atrator : sim 

Pron 
catpron : indefinido 
atrator : sim 

Ninjuém 

SV 

pronjnicial : sim 
atrator : sim 

Pron V 
[catpron : oblíquo] [numero : sing] 

viu 
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Além do SN da regra 34, na Figura 5.38, podemos visualizar outros sintagmas 

nominais que são utilizados, pela gramática, como atratores. 

FIGURA 5. 38 - SINTAGMAS NOMINAIS QUE SÃO UTILIZADOS COMO ATRATORES 

Regra 32 
"numero :N 

sn catpron:reto 
atrator: sim 

pron 
humero : N 
catpron: reto 
atrator: sim 

Regra 33 
"numero :N 

sn catpron:interrogativo 
atrator: sim 

pron 
numero: N 
catpron : interrogativo 
atrator: sim 

Regra 35 
"numero: N 

sn catpron : demonstrativo 
atrator: sim 

pron 
humero: N 
catpron : demonstrativo 
atrator: sim 

5.2 GRAMÁTICA TOLERANTE A ERROS 

Tem-se como objetivo, nesta seção, utilizar a gramática que gera apenas orações 

corretas, já implementada na seção 5.1, e modificá-la, de tal maneira para que ela possa, 

também, gerar orações incorretas em relação aos erros de crase e de colocação pronominal, 

mostrando, no resultado da análise, a interpretação correta da oração. 

Essa gramática tem, aproximadamente, 80 regras e 560 palavras no léxico e foi testada 

com o mesmo corpus utilizado na gramática anterior. 

A seguir, são apresentadas as principais modificações que foram realizadas para que a 

gramática pudesse se tornar tolerante a erros de crase e de colocação pronominal. 

Todas as modificações realizadas na gramática anterior para que se tornasse tolerante a 

erros de crase e de colocação pronominal podem ser visualizadas no Apêndice HL 
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5.2.1 Erros de Crase 

Existem dois tipos comuns de erros de crase: o primeiro, quando há ausência de crase, 

e o segundo, quando há uso incorreto de crase. Na seqüência, trata-se desses dois casos na 

gramática. 

5.2.1.1 Ausência de crase 

Para tratar a ausência de crase, manipulamos a preposição "a " diretamente no léxico, 

ou seja, foi criada, no léxico, uma preposição com valor vazio, a qual é interpretada como "a" 

(Figura 5.39). Assim, a gramática gera uma oração do tipo "Falei a professora" como entrada 

e retorna a estrutura da oração "Falei a a professora", como saída. Isso ocorre porque a 

gramática gera uma oração com uma preposição vazia, que apresenta como resultado a 

interpretação "a" no lugar do vazio. 

FIGURA 5. 39 - DEFINIÇÃO DE UMA PREPOSIÇÃO "A " NO LÉXICO COM VALOR VAZIO 

prep 
e s t r u t : p r e p (a) 
p r e p : a 

Para gerar a oração incorreta "Falei a professora ", a gramática utiliza as regras 

descritas na Figura 5.40 e o léxico descrito na Figura 5.41. 



FIGURA 5. 40 - REGRAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DA ORAÇÃO INCORRETA "FALEIA 

PROFESSORA " 

Regra 51 
estrut : sv(Al,A2) 
numero :N 

sv pessoa :P 
formav : F 
pronjnicial : nao 

estrut : Al 
numero: N 
pessoa :P 
formav : F 
pronjnicial : nao 

, sprep 
es t rut : A2" 
prep : Prep 

Regra 61c 

estrut : sprep(Al, A2) 

prep: Prep 
sprep prep 

estrut : Al 

prep : Prep 
, sn 

es t ru t : A2 

sem: S 

Regra 18 
estrut :sn (A1,A2) 
numero :N 
genero : G 
sem : S 

sn det 
estrut : Al 
numero: N 
genero : G 

, nom 

estrut : A2 
numero: N 
genero : G 
sem : S 

Regra 20 
"estrut :nom(Al) 
numero :N 
genero : G 
sem: S 

nom subst 

es t ru t : Al 
numero: N 
genero : G 
sem : S 

FIGURA 5. 41 - LÉXICO UTILIZADO NA ANÁLISE DA ORAÇÃO INCORRETA "FALEIA 

PROFESSORA" 

prep 

estrut : V (falei) 
numero: sing 
subcat : sprep (prep : a)] 

estrut : prep (a) 
prep: a 

-> [falei]. 

det 
estrut : de t ( a ) 
numero : sing 
genero : fem 

[a]. 

subst 

estrut : subst (professora) 
numero: sing 
genero : fem 
sem : professora 

[professora]. 



67 

O traço estrut foi intencionalmente omitido na descrição da gramática (para simplificar 

a explicação). Numa implementação real, essa estrutura seria, na verdade, uma estrutura 

semântica. 

O traço estrut tem como função, nas regras, mostrar a interpretação da análise. Nesse 

caso, por exemplo, quando digita-se a oração incorreta "Falei a professora", a gramática 

mostra, como resultado da análise, a interpretação "Falei a a professora". Isso acontece 

porque o constituinte Sprep da regra 61c aceita o prep com valor vazio do léxico e apresenta, 

no resultado, o conteúdo do traço estrut que, segundo o léxico, é "a ". 

A definição de uma preposição "a" no léxico com valor vazio soluciona todos os 

casos onde a crase não acontece devido à falta da preposição "a ", com exceção da ausência 

de crase antes das locuções adverbiais e preposicionais. 

Para tratar o caso de ausência de crase antes de locuções adverbiais ou preposicionais, 

procedeu-se da seguinte forma: criou-se uma nova entrada no léxico que tem como valor uma 

locução adverbial incorreta, que apresenta, através do traço estrut, uma interpretação correta 

da locução adverbial. Para que não fosse preciso duplicar todas as regras onde se usou 

locução adverbial, foi criada a regra 68, da Figura 5.42, que aceita o constituinte Loc como 

sendo uma locução adverbial. 

FIGURA 5. 42 - REGRA DE LOCUÇÃO ADVERBIAL 

Regra 68 
locadv [estrut: locadv(Al)]-» loc[estrut: Al] . 

No caso da oração incorreta "Paulo foi a o cinema as escondidas", onde "as 

escondidas" é uma locução adverbial incorreta, procedeu-se da seguinte forma: definiu-se 

uma entrada Loc, no léxico, com valor "as, escondidas ", a qual apresenta, como resultado, 

através do traço estrut, a interpretação correta, ou seja, "a, as, escondidas" (veja a Figura 

5.43). 
FIGURA 5. 43 - DEFINIÇÃO DO CONSTITUINTE LOC NO LÉXICO 

loc[estrut: loc(a, as, escondidas)]-» [as, escondidas]. 
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No caso da ausência de crase, em locuções preposicionais, a situação é idêntica a das 

locuções adverbiais. Também foi criada uma nova entrada no léxico que tem, como valor, 

uma locução preposicional incorreta, a qual apresenta, por meio do traço estrut, uma 

interpretação correta da locução preposicional. Para que não fosse preciso duplicar todas as 

regras, onde visamos locução preposicional, foi criada a regra 71, da Figura 5.44, que aceita o 

constituinte Locucao como uma locução preposicional. 

FIGURA 5. 44 - REGRA DE LOCUÇÃO PREPOSICIONAL 

Regra 71 
locprepjestrut : locprep(Al)]-» locucao[estrut : Al] . 

No caso da oração incorreta "Ele me levou a beira de a praia", onde "a beira de" é 

uma locução preposicional incorreta, fez-se o seguinte: definiu-se uma entrada Locucao no 

léxico com valor "a beira de ", a qual apresenta, como resultado, através do traço estrut, a 

interpretação correta, ou seja, "a a beira de " (veja a Figura 5.45). 

FIGURA 5. 45 - DEFINIÇÃO DO CONSTITUINTE LOCUCAO~NO LÉXICO 

locucao[estrut : locucao(a, a, beira, de)]-» [a, beira, de]. 

5.2.1.2 Crase indevida 

Para tratar o uso incorreto de crase, foi feito o seguinte: criou-se, no léxico, uma 

preposição com valor "a,a" que foi interpretada como "a" (Figura 5.46). Assim, a gramática 

gera uma oração do tipo "Eu me refiro a a ela " como entrada e retorna uma oração "Eu me 

refiro a ela" como saída. Isso ocorre porque a gramática aceita uma preposição com valor 

"a,a", apresentando, como resultado, a interpretação "a". 

Para gerar a oração incorreta "Eu me refiro a a ela ", a gramática utilizou as regras da 

Figura 5.47 e o léxico da Figura 5.48. 
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FIGURA 5. 46 - DEFINIÇÃO DE UMA PREPOSIÇÃO "A" NO LÉXICO COM VALOR "A,A! 

prep estrut : prep (a) 
prep : a [a,a]. 

FIGURA 5. 47 - REGRAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DA ORAÇÃO INCORRETA "EUME REFIRO A A 

ELA" 

Regra 4 

sfestrut : s( A1, A2)] sn estrut: Al 
numero: N 

, s v estrut : A2 
numero: N 

Regra 44 

sv 

estrut: sv(Al,A2, A3) 
numero: N 
pessoa:P 
formav:F 

pron 
estrut: Al 
catpron: obliquo , v 

estrut : A2 
numero: N 
pessoa :P 
formav : F 
subcat : sprep(prep : Prep) 

, sprep 
'estrut: A3" 
prep : Prep 

Regra 62 

estrut : sprep(Al, A2) 

prep : Prep 
sprep prep 

es t ru t : Al 

prep : Prep 
, sn 

estrut : A2 

numero :N 

Regra 32 

sn 
estrut: sn(Al)" 
numero: N 

pron 
estrut : Al 
numero: N 
catpron: reto 
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FIGURA 5. 48 - LÉXICO UTILIZADO NA ANÁLISE DA ORAÇÃO INCORRETA "EUME REFIRO A A 

ELA" 

"estrut: pron(eu)~ 
pron numero: sing »[eu] 

catpron: reto 

"estrut: pron(me)" 
pron numero: sing [me] 

catpron: obliquo 

"estrut: v( refiro) -i 

numero: sing 
v pessoa:1 

formav : pre 
[refiro] 

subcat : sprep (prep : a) 

prep 
"estrut : prep(a)" 
prep: a - [ a ' a J 

"estrut: pron (ela)" 
pron numero: sing - > [ela] 

catpron: reto 

5.2.2 Colocação Pronominal 

Em se tratando de colocação pronominal, a gramática cobre três casos principais de 

erros: 

- O uso de pronome oblíquo depois do verbo (ênclise) quando há palavras atrativas 

no início da oração; 

- o uso de pronome oblíquo no início da oração; 

- o uso do pronome pessoal "ele" ou "ela" depois do verbo quando deveria ser 

usado o pronome oblíquo "o" ou "a", respectivamente. 
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5.2.2.1 Pronome oblíquo e as palavras atrativas 

A gramática deve gerar orações incorretas que usam pronome oblíquo depois do verbo 

(ênclise) quando há palavras atrativas no início da oração e mostrar, no resultado, a 

interpretação da oração em sua forma correta, ou seja, colocando o pronome oblíquo antes do 

verbo (próclise). 

No exemplo a seguir, mostra-se a oração incorreta "Ninguém viu-o ", que tem como 

palavra atrativa o pronome indefinido "Ninguém". Para analisar essa oração, a gramática 

utiliza as regras da Figura 5.49 e o léxico da Figura 5.50. 

FIGURA 5. 49 - REGRAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DA ORAÇÃO INCORRETA "NINGUÉM VIU-O" 

Regra 4 

s [estrut : Al, A2] -» sn 

Regra 34 
es t rut : Al 

sn catpron:indefinido 
atrator: sim 

estrut : Al 
atrator: sim 

, s v 

-»pron 

estrut : A2 
pronjnicial : sim 
atrator: si m 

estrut : Al 
catpron: indefinido 
atrator : sim 

Regra de erro 38 
estrut : sv(Al,A2) 

svl pron Jnicial : sim 
atrator: sim 

v[estrut : A2],pron 
es t rut : Al 
catpron : obliquoatono 

FIGURA 5. 50 - LÉXICO UTILIZADO NA ANÁLISE DA ORAÇÃO INCORRETA "NINGUÉM VIU-O" 

pron 
estrut: pron (ninguém) 
catpron: indefinido 

[ninguém]. 

v [estrut: v (viu)]-» [viu]. 

pron 
es t ru t pron (o) 

-+[o]. pron 
catpron: obliquoatono 

-+[o]. 
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A regra de erro 38, da Figura 5.49, é responsável por fazer com que a gramática gere a 

oração incorreta "Ninguém viu-o " mas, apresente, como resultado, a interpretação "Ninguém 

o viu ". Isso acontece porque essa regra SV apresenta seus componentes na ordem de Al para 

A2. Dessa forma, a regra SV gera um verbo seguido de um pronome oblíquo, apresentando, 

como resultado, o pronome oblíquo primeiro, porque ele está na posição Al e o verbo em 

segundo, porque ele está na posição A2. 

5.2.2.2 Pronome oblíquo no início da oração 

A gramática gera orações incorretas que iniciam com pronome oblíquo e mostra, como 

resultado da análise, a interpretação da oração de forma correta, ou seja, não iniciando com 

pronome oblíquo. Assim, se for digitada a oração incorreta "Me refiro a a professora", a 

gramática apresenta, como resultado, a interpretação "Refiro-me a a professora ". 

Ao analisar a oração incorreta "Me refiro à professora ", a gramática utiliza as regras 

da Figura 5.51 e o léxico da Figura 5.52. 

FIGURA 5. 51 - REGRAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DA ORAÇÃO INCORRETA "ME REFIRO À 
PROFESSORA" 

Regra 1 
"estrut: Al 

s [estrut: s (Al)]-»sv pronjnicial : nao . 
a trator: nao 

Regra de erro 43 
"estrut: sv (Al, A2, A3)" 

sv pronjnicial: nao -»pron 
atrator: nao 

estrut : A2 
catpron : obliquoatono ' v [estrut : Al], sprep [estrut : A3j 
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FIGURA 5. 52 - LÉXICO UTILIZADO NA ANÁLISE DA ORAÇÃO INCORRETA "ME REFIRO À 
PROFESSORA" 

pron 
es t ru t pron (me) 

catpron: obliquoatono 
[me]. 

v [estrut: v (refiro)] [refiro]. 

prep estrut: prep (a) 
prep: a 

[a]. 

det 
es t ru t det (a) 
numero: sing 

[a]-

subst 
estrut: subst (professora) 
numero: sing 
sem: professora 

[professora]. 

A Figura 5.51 apresenta apenas as regras novas. As regras de Sprep (61c), de SN (18) e 

de Nom (20), já conhecidas de análises anteriores, não foram repetidas. 

A regra de erro 43 é um SV que mostra, no resultado da análise, seus componentes na 

ordem seqüencial Al, A2 e A3. Essa regra aceita iniciar um SV com um pronome oblíquo, 

seguido de um verbo e um Sprep. Porém, apresenta, como resultado da análise, o verbo na 

posição Al, que é a primeira; o pronome oblíquo na posição A2, que é a segunda, e o Sprep 

na posição A3, que é a terceira. 

Essa solução é válida para todos os casos de orações incorretas que iniciarem com 

pronome oblíquo. 

5.2.2.3 Pronome pessoal "ele" ou "ela" depois do verbo 

A gramática cobre também o caso de orações incorretas que contêm o pronome pessoal 

"ele" ou "ela" depois do verbo. Ela recebe a oração incorreta e substitui o pronome pessoal 

"ele" ou "ela" pelo pronome oblíquo "o" ou "a", respectivamente, retomando, dessa forma, 

uma interpretação correta da oração. Por exemplo, ao analisar a oração incorreta "Comprei 
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ele para você ", a gramática mostrará, após a análise, a interpretação "Comprei-o para você ". 
Nesse caso, a gramática utilizará a regra da Figura 5.53 e o léxico da Figura 5.54 para analisar 

parte da oração. 

FIGURA 5. 53 - REGRA UTILIZADA PARA ANALISAR PARTE DA ORAÇÃO "COMPREIELE PARA 
VOCÊ" 

Regra 42 

sv [estrut: sv (Al, A2b)]-» v [estrut: Al} pron estrut: A2 
catpron: reto 

, jcorresp (A2, A2b)} 

FIGURA 5. 54 - LÉXICO UTILIZADO NA ANÁLISE DA ORAÇÃO "COMPREIELE PARA VOCÊ 

v [estrut: v (comprei)]-» [comprei] 

corresp (pron (ele), pron (o)). 

prep [estrut: prep (para)]-» |para] 

[você] pron 
es t ru t pron (você) 

catpron: reto 

A regra 42, da Figura 5.53, gera um SV (sintagma verbal) composto por um verbo 

seguido de um pronome pessoal reto e, após isso, ela faz uma correspondência da estrutura A2 

que, nesse caso, é o pronome "ele pela estrutura A2b, que é uma variável e, conforme o 

léxico, será o pronome oblíquo "o ". Assim, após a análise da oração, a gramática mostrará, 

como resultado, a interpretação "Comprei-o para você ". 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Considerado um algoritmo eficiente, o algoritmo de Earley foi utilizado para testar as 

gramáticas desenvolvidas neste trabalho, pois era esperado que ele apresentasse vim 

desempenho melhor do que os algoritmos top-down simples e chart bottom-up. Porém, depois 

da realização de vários testes nas gramáticas, vimos que, na prática, isso não se concretizou. 

Embora o algoritmo chart bottom-up não seja considerado tão eficiente porque, na 

maioria das vezes, ele também constrói análises inúteis como o top-down simples, as 

gramáticas que utilizaram esse algoritmo se destacaram nos resultados dos testes, 

apresentando um desempenho melhor do que as gramáticas que utilizaram o top-down 

simples e o Earley. 

As gramáticas foram testadas por meio de um corpus composto de 330 orações, essas 

retiradas de sites e livros que tratam de ortografia e gramática da língua portuguesa. Esse 

corpus constituiu-se de orações que utilizaram crase e colocação pronominal de forma correta 

e incorreta. As orações, com tamanhos variados e muitas delas apresentando várias 

ocorrências de "a", forçaram a gramática a analisar corretamente os casos de crase. 

Avaliou-se o desempenho dos algoritmos utilizando, como unidade de medida, o 

número de inferencias realizado pelo interpretador Prolog ao se analisar uma oração. Foram 

testadas as 330 orações em cada gramática, anotando-se em cada teste o número de 

inferencias. Após o término dos testes, foi feita uma média geral do desempenho de cada 

algoritmo de análise gramatical em relação a gramática que estava sendo usado. 

Nas seções seguintes, serão apresentadas as gramáticas que foram implementadas e a 

análise comparativa dos resultados obtidos. 

6.1 GRAMÁTICAS IMPLEMENTADAS EM TOP-DOWN SIMPLES 

O Prolog utiliza, como padrão de implementação, o algoritmo top-down simples. 

Dessa forma, não foi necessário fazer nenhuma modificação no algoritmo para que ele se 

adequasse às gramáticas. 

Utilizando o algoritmo top-down simples, foram desenvolvidas, neste trabalho, duas 

gramáticas as quais denominamos Normativa Top-down e Tolerante a Erros Top-down. 

A Normativa Top-down é a gramática que gera apenas orações corretas em relação aos 

erros de crase e de colocação pronominal. 
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A gramática Tolerante a Erros Top-down é o resultado da modificação da gramática 

anterior para que gerasse orações corretas e, também, orações incorretas em relação aos erros 

de crase e de colocação pronominal. Nesse caso, ao gerar orações incorretas, essa gramática 

mostra, como resultado da análise, a interpretação correta da oração. Essa gramática utiliza 

regras criadas especialmente para aceitar pronomes oblíquos colocados de forma incorreta na 

oração e utiliza, no léxico, uma preposição "a " com valor vazio, para tratar a ausência de 

crase, e uma preposição "a" com valor "a, a", para tratar o uso indevido de crase. 

6.2 GRAMÁTICAS IMPLEMENTADAS EM EARLEY 

As mesmas gramáticas implementadas em top-down foram modificadas para que 

utilizassem o algoritmo de Earley. 

Utilizou-se uma implementação do algoritmo de Earley feita por Covington (1994), 

porém, foram necessárias algumas modificações para que o mesmo se adequasse às 

gramáticas já desenvolvidas. 

O primeiro problema encontrado no algoritmo de Earley foi que ele não aceitava, no 

léxico, um constituinte com valor vazio, como é o caso da preposição "a " com valor vazio da 

gramática tolerante a erros. Dessa forma, foi implementada, no algoritmo, uma função que 

permitisse adicionar, no chart, uma palavra com valor vazio. 

O segundo problema encontrado no Earley foi que ele não aceitava um constituinte que 

tivesse, no léxico, palavras compostas como valor, como é o caso das locuções adverbiais e 

preposicionais das gramáticas. Para solucionar este problema, foi necessário adicionar, na 

estrutura do léxico, um número que identificasse de quantas palavras era composta uma 

entrada léxica, como no exemplo da Figura 6.1, onde a locução adverbial "a, as, escondidas", 

definida no léxico, tem o número 3 que identifica que a mesma é uma entrada léxica que 

contém três palavras como valor. 

FIGURA 6. 1 - ESTRUTURA DA LOCUÇÃO ADVERBIAL "A, AS, ESCONDIDAS" HO LÉXICO 

w o r d ( l o c a d v ( e s t r u t : l o c a d v ( a , a s , e s c o n d i d a s ) ) , [ a , a s , e s c o n d i d a s ] , 3 ) . 

No algoritmo, foi criada uma função que analisa e adiciona no chart as palavras 

individualmente, porém, considera que a palavra composta fez parte de apenas uma categoria. 
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No exemplo da locução adverbial "a, as, escondidas", o algoritmo analisa e adiciona no chart 

uma palavra de cada vez, porém, ele sabe que essa entrada léxica, composta por três palavras, 

faz parte de uma categoria chamada locução adverbial. 

Denominou-se as gramáticas que utilizam o algoritmo de Earley de Normativa Earley 

e Tolerante a Erros Earley. 

6.3 GRAMÁTICAS IMPLEMENTADAS EM CHART BOTTOM-UP 

As mesmas gramáticas implementadas em top-down simples e Earley foram 

modificadas para que utilizassem o algoritmo chart bottom-up. 

Utilizamos um algoritmo chart bottom-up implementado por Gazdar/Mellish (1989), 

porém, também foi necessário, nesse algoritmo, fazer as mesmas modificações que foram 

feitas no algoritmo de Earley para que o mesmo se adequasse às gramáticas já desenvolvidas. 

Denominou-se as gramáticas que utilizam o algoritmo chart bottom-up de Normativa 

Bottom-up e Tolerante a Erros Bottom-up. 

6.4 ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS 

Como comentado anteriormente, nos testes realizados nas gramáticas, o número de 

inferencias foi usado como uma unidade de medida. Nesse caso, quanto maior o número de 

inferencias numa gramática, maior é o tempo utilizado pela mesma para fazer a análise das 

orações e, conseqüentemente, pior é o desempenho do algoritmo de análise gramatical. 

6.4.1 Resultados Gerais 

Os resultados gerais deste trabalho de pesquisa foram obtidos testando-se, 

individualmente, as 330 orações do corpus em cada uma das gramáticas, onde foi feita uma 

média do número de inferencias de cada categoria de testes, em cada gramática, a qual pode 

ser vista nas Tabelas 6.1 e 6.2. Os testes completos estão listados no Apêndice IV. 
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TABELA 6.1 - MÉDIA E DESVIO PADRÃO DO DESEMPENHO GERAL DE CADA CATEGORIA NAS 

GRAMÁTICAS NORMATIVAS 

CATEGORIA 
NORMATIVA 

EARLEY 
NORMATIVA 
TOP-DOWN 

NORMATIVA 
BOTTOM UP CATEGORIA 

INFERÊNCIAS INFERÊNCIAS INFERÊNCIAS 
Uso correto de próclise 44.788 11.167 7.803 

Uso correto de ênclise 48.561 15.683 9.824 

Uso incorreto de próclise 39.376 5.555 7.224 

Uso incorreto de ênclise 39.109 5.321 6.926 

Uso correto de crase 73.816 30.749 18.514 

Orações que não usam crase 55.604 17.326 11.003 

Uso facultativo de crase 67.846 21.479 15.627 

Ausência de crase 62.892 16.792 15.741 

Uso incorreto de crase 64.042 20.199 16.117 

Uso correto de crase e pronome oblíquo 66.112 24.642 16.809 

Uso incorreto de crase e pronome oblíquo 55.533 10.567 15.638 

MÉDIA GERAL 56.153 16.316 12.839 
DESVIO PADRÃO 11.895 7.857 4.325 

As gramáticas da Tabela 6.1 não geram orações incorretas de crase e de colocação 

pronominal; porém, mesmo não as gerando, elas fazem um certo número de inferencias para 

confirmar que essas orações não são geradas. 

Observa-se, nesse contexto, que a gramática Normativa Bottom-up apresenta o melhor 

desempenho em todas as categorias, com exceção do uso incorreto de próclise, uso incorreto 

de ênclise e uso incorreto de crase e pronome oblíquo, em que o número médio de inferencias 

da gramática Normativa Top-down foi menor do que na gramática Normativa Bottom-up. 

A gramática Normativa Earley apresentou o pior desempenho em todas as categorias. 
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TABELA 6. 2 - MÉDIA E DESVIO PADRÃO DO DESEMPENHO GERAL DE CADA CATEGORIA NAS 

GRAMÁTICAS TOLERANTE A ERROS 

CATEGORIA 

TOLERANTE A 
ERROS 
EARLEY 

TOLERANTE A 
ERROS TOP-

DOWN 

TOLERANTE A 
ERROS 

BOTTOM UP CATEGORIA 
INFERÊNCIAS INFERÊNCIAS INFERÊNCIAS 

Uso correto de próclise 76.497 18.137 12.172 

uso correto de ênclise 77.656 21.236 15.169 

Uso incorreto de próclise 72.214 14.574 11.565 

Uso incorreto de ênclise 69.204 15.813 11.635 

Uso correto de crase 147.185 55.053 27.492 

Orações que não usam crase 103.650 30.197 16.363 

Uso facultativo de crase 137.238 40.860 23.357 

Média de ausência de crase 130.373 43.272 24.387 

Uso incorreto de crase 132.244 39.402 22.966 

Uso correto de crase e pronome oblíquo 126.904 52.054 25.949 

Uso incorreto de crase e pronome oblíquo 122.888 45.469 24.950 

DESEMPENHO GERAL 108.732 34.188 19.637 

DESVIO PADRÃO 29.614 14.831 6.268 

Observa-se na Tabela 6.2, que a gramática Tolerante a Erros Bottom-up apresentou o 

melhor desempenho em todas as categorias e que a gramática Tolerante a Erros Earley, 

novamente, apresentou o pior desempenho em todas as categorias. 

Tem-se uma melhor compreensão do desempenho dos algoritmos nas gramáticas, a 

partir da Tabela 6.3 e do Gráfico 6.1, os quais apresentam uma média geral do número de 

inferencias feitas em cada gramática. 

TABELA 6. 3 - MÉDIA GERAL DO NÚMERO DE INFERENCIAS FEITAS EM CADA GRAMÁTICA 

GRAMÁTICA MÉDIA GERAL DE INFERÊNCIAS 
NORMATIVA EARLEY 58.164 
NORMATIVA TOP-DOWN 20.174 
NORMATIVA BOTTOM-UP 13.261 
TOLERANTE A ERROS EARLEY 106.514 
TOLERANTE A ERROS TOP-DOWN 34.188 
TOLERANTE A ERROS BOTTOM-UP 19.635 
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GRÁFICO 6. 1 - MÉDIA GERAL DO NÚMERO DE INFERÊNCIAS FEITAS EM CADA GRAMÁTICA 
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Na Tabela 6.4, mostra-se a proporção, em percentual, do número médio de inferencias 

entre duas gramáticas. 

TABELA 6.4 - PERCENTUAL DA PROPORÇÃO DO NÚMERO DE INFERÊNCIAS ENTRE 

GRAMÁTICAS 

GRAMÁTICAS PERCENTUAL DA 
PROPORÇÃO 

Normativa Top-down X Normativa Earley 35% 

Normativa Bottom-up X Normativa Earley 23% 

Normativa Bottom-up X Normativa Top-down 66% 

Tolerante a Erros Top-down X Tolerante a Erros Earley 32% 

Tolerante a Erros Bottom-up X Tolerante a Erros Earley 18% 

Tolerante a Erros Bottom-up X Tolerante a Erros Top-down 57% 

A gramática Normativa Top-down equivale a 35% do número de inferencias da 

gramática Normativa Earley. As gramáticas que mais se destacaram devido ao baixo número 

de inferencias realizadas foram: a gramática Normativa Bottom-up que fez 23% das 

inferencias da gramática Normativa Earley e gramática Tolerante a Erros Bottom-up que fez 

18% das inferencias da gramática Tolerante a Erros Earley. 

Podemos observar na Tabela 6.5, que as gramáticas tolerantes a erros sempre fazem 

um número maior de inferencias em relação às gramáticas normativas e que a diferença do 
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número de inferencias entre as gramáticas que utilizam o algoritmo chart bottom-up é menor. 

Portanto, podemos considerar que esse algoritmo é mais controlado. 

TABELA 6. 5 - PERCENTUAL DA DIFERENÇA DO NÚMERO DE INFERÊNCIAS DA GRAMÁTICA 
TOLERANTE A ERROS EM RELAÇÃO À GRAMÁTICA NORMATIVA 

GRAMÁTICAS PERCENTUAL DA DIFERENÇA 

Tolerante a Erros Earley X Normativa Earley 79% 

Tolerante a Erros Top-down X Normativa Top-down 69% 

Tolerante a Erros Bottom-up X Normativa Bottom-up 48% 

6.4.2 Comparativo entre Gramáticas Normativa e Tolerante a Erros na Análise de Orações 

Corretas 

Nesta seção, é feito um estudo comparativo do desempenho das gramáticas tolerante a 

erros em relação às gramáticas normativas, na análise de orações corretas, e é apresentada a 

diferença, em percentual, do número de inferencias entre elas. 

Na Tabela 6.6, os testes realizados apresentam, individualmente, grande variação em 

relação ao número de inferencias. Por exemplo, no teste "Dirigi-me àquela cidade à noite ", a 

gramática Tolerante a Erros Earley faz 99% mais inferencias do que a gramática Normativa 

Earley. Já no teste "Sempre me esqueço do seu nome ", onde o número de palavras é quase 

igual ao teste anterior, a gramática Tolerante a Erros Earley faz 50% mais inferencias do que a 

gramática Normativa Earley. Isso nos leva a acreditar que a gramática é mais sensível aos 

erros de crase do que aos erros de colocação pronominal. 
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TABELA 6. 6 - COMPARATIVO ENTRE GRAMÁTICAS EARLEY NA ANÁLISE DE ORAÇÕES 

CORRETAS 

ORAÇÕES CORRETAS TOLERANTE A 
ERROS EARLEY 

NORMATIVA 
EARLEY 

PERCENTUAL 
DA 

DIFERENÇA 
"Sempre me esqueço do seu nome " 76.167 50.829 50% 
"Despedi-me dos amigos " 68.384 44.289 54% 
"A mãe da Paula vai à reunião às duas horas " 111.621 99.736 78% 
"Andamos a pé " 63.649 36.919 72% 
"Ele a beijou à despedida " 78.415 48.091 63% 
"Dirigi-me àquela cidade à noite " 143.377 71.909 99% 
"Os médicos a deixam cansada " 81.603 48.495 68% 
"Roubaram-me os documentos " 68.001 43.971 55% 
"A professora concluiu a pesquisa às seis 
horas" 106.341 66.794 59% 

"Dei a maça à moça" 163.869 75.752 116% 
"À tarde as crianças dirigiram-se à praia " 186.353 92.621 101% 

GRÁFICO 6. 2 - COMPARATIVO ENTRE GRAMÁTICAS EARLEY NA ANÁLISE DE ORAÇÕES 
CORRETAS 
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Na Tabela 6.7, também os testes "Dirigi-me àquela cidade à noite" e "Sempre me 

esqueço do seu nome " apresentaram grande variação no número de inferencias. 

TABELA 6. 7 - COMPARATIVO ENTRE GRAMÁTICAS TOP-DOWN NA ANÁLISE DE ORAÇÕES 

CORRETAS 

ORAÇÕES CORRETAS 
TOLERANTE 

AERROS 
TOP-DOWN 

NORMATIVA 
TOP-DOWN 

PERCENTUAL 
DA DIFERENÇA 

"Sempre me esqueço do seu nome " 19.517 15.399 27% 
"Despedi-me dos amigos " 16.384 13.761 19% 
"A mãe da Paula vai à reunião às duas horas " 81.029 55.482 46% 
"Andamos a pé " 8.614 5.821 48% 
"Ele a beijou à despedida " 11.712 7.776 51% 
"Dirigi-me àquela cidade à noite " 41.605 21.362 95% 
"Os médicos a deixam cansada " 23.545 14.160 66% 
"Roubaram-me os documentos " 13.608 11.258 21% 
"A professora concluiu a pesquisa às seis horas" 32.233 23.634 36% 
"Dei a maça à moça " 51.502 30.596 68% 
"A tarde as crianças dirigiram-se à praia " 77.720 33.691 131% 

GRÁFICO 6. 3 - COMPARATIVO ENTRE GRAMÁTICAS TOP-DOWN NA ANÁLISE DE ORAÇÕES 
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Na Tabela 6.8, ao contrário das Tabelas 6.6 e 6.7, os testes não apresentam grandes 

variações no número de inferencias. Portanto, novamente, podemos verificar que as 

gramáticas que utilizam o algoritmo char bottom-up são mais controladas. 

TABELA 6. 8 - COMPARATIVO ENTRE GRAMÁTICAS BOTTOM-UP NA ANÁLISE DE ORAÇÕES 

CORRETAS 

ORAÇÕES CORRETAS 
TOLERANTE 

AERROS 
BOTTOM-UP 

NORMATIVA 
BOTTOM-UP 

PERCENTUAL DA 
DIFERENÇA 

"Sempre me esqueço do seu nome " 18.577 11.846 57% 
"Despedi-me dos amigos " 13.542 8.746 55% 
"A mãe da Paula vai à reunião às duas 
horas" 51.467 34.671 48% 

"Andamos a pé" 9.778 6.524 50% 
"Ele a beijou à despedida" 24.668 16.344 51% 
"Dirigi-me àquela cidade à noite " 30.427 20.073 52% 
"Os médicos a deixam cansada" 15.738 11.015 43% 
"Roubaram-me os documentos " 11.898 7.630 56% 
"A professora concluiu a pesquisa às seis 
horas" 34.950 22.706 54% 

"Dei a maça à moça " 23.936 16.891 42% 
"A tarde as crianças dirigiram-se à praia " 39.749 25.012 59% 

GRÁFICO 6. 4 - COMPARATIVO ENTRE GRAMÁTICAS BOTTOM-UP NA ANÁLISE DE ORAÇÕES 
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6.4.3 Comparativo Entre Gramática Tolerante a Erros Analisando Orações Incorretas e 

Gramática Normativa Analisando Orações Corretas 

Nesse estudo, é apresentada a diferença (em percentual) do número de inferencias 

entre uma oração incorreta, analisada pela gramática tolerante a erros, e uma oração 

normativa, analisada pela gramática correta. 

Na tabela 6.9, observou-se que a gramática Tolerante a Erros Earley analisa orações 

incorretas fazendo, em média, 67% mais inferencias do que a gramática Normativa Earley 

analisando orações corretas. 

TABELA 6. 9 - COMPARATIVO ENTRE GRAMÁTICAS EARLEY NA ANÁLISE DE ORAÇÕES 
CORRETAS E INCORRETAS 

ORAÇÃO INCORRETA 
TOLERANTE 

A ERROS 
EARLEY 

ORAÇÃO CORRETA NORMATIVA 
EARLEY % 

"Falei a professora " 95.155 "Falei à professora " 56.051 70% 
"Dei a maçã a moça " 131.334 "Dei a maçã à moça " 75.752 73% 
"A inquilina da casa pagou a 
conta a proprietária " 170.147 "A inquilina da casa pagou a 

conta à proprietária" 103.633 64% 

"A procura das criminosas 
terminou as dez horas " 110.103 "A procura das criminosas 

terminou às dez horas " 73.527 50% 

"As empresas demonstram a 
preocupação a saúde " 149.205 "As empresas demonstram a 

preocupação à saúde " 86.071 73% 

"Paulo ofereceu a medalha a 
funcionária da recepção " 158.345 "Paulo ofereceu a medalha à 

funcionária da recepção " 92.511 71% 

Na tabela 6.10, observa-se que a gramática Tolerante a Erros Top-down analisa 

orações incorretas fazendo, em média, 23% mais inferencias do que a gramática Normativa 

Top-down analisando orações corretas. 
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TABELA 6. 10 - COMPARATIVO ENTRE GRAMÁTICAS TOP-DOWN NA ANÁLISE DE ORAÇÕES 
CORRETAS E INCORRETAS 

ORAÇÃO INCORRETA 
TOLERANTE A 

ERROS TOP-
DOWN 

ORAÇÃO CORRETA NORMATIVA 
TOP-DOWN % 

"Falei a professora " 25.985 "Falei à professora " 19.864 31% 
"Dei a maçã a moça " 37.560 "Dei a maçã à moça " 30.596 23% 
"A inquilina da casa pagou 
a conta a proprietária" 81.000 "A inquilina da casa pagou a 

conta à proprietária" 67.975 19% 

"A procura das criminosas 
terminou as dez horas" 48.932 "A procura das criminosas 

terminou às dez horas " 40.086 22% 

"As empresas demonstram a 
preocupação a saúde" 49.860 "As empresas demonstram a 

preocupação à saúde " 38.514 29% 

"Paulo ofereceu a medalha 
a funcionária da recepção " 73.770 "Paulo ofereceu a medalha à 

funcionária da recepção " 63.844 16% 

Na tabela 6.11, observa-se que a gramática Tolerante a Erros Bottom-up analisa 

orações incorretas fazendo, em média, 19% mais inferencias do que a gramática Normativa 

Bottom-up analisando orações corretas. 

TABELA 6. 11 - COMPARATIVO ENTRE GRAMÁTICAS BOTTOM-UP NA ANÁLISE DE ORAÇÕES 
CORRETAS E INCORRETAS 

ORAÇÃOINCORRETA 
TOLERANTE A 

ERROS 
BOTTOM-UP 

ORAÇÃO CORRETA NORMATIVA 
BOTTOM-UP % 

"Falei a professora " 10.097 "Falei à professora " 10.788 -6% 
"Dei a maçã a moça" 18.610 "Dei a maçã à moça" 16.891 10% 
"A inquilina da casa pagou a 
conta a proprietária" 39.512 "A inquilina da casa pagou a 

conta à proprietária" 31.793 24% 

"A procura das criminosas 
terminou as dez horas" 32.327 "A procura das criminosas 

terminou às dez horas" 22.951 41% 

"As empresas demonstram a 
preocupação a saúde " 26.624 "As empresas demonstram a 

preocupação à saúde " 21.083 26% 

"Paulo ofereceu a medalha a 
funcionária da recepção " 32.895 "Paulo ofereceu a medalha à 

funcionária cia recepção " 27.269 21% 
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6.4.4 Desempenho das Gramáticas Top-down 

As gramáticas que utilizam o algoritmo top-down simples, neste trabalho, são forçadas 

a gerar todas as interpretações possíveis de uma oração. Isso significa que se fosse gerada 

apenas uma interpretação da oração, essas gramáticas poderiam fazer um número menor de 

inferencias e, conseqüentemente, o algoritmo de análise gramatical utilizado teria um 

desempenho bem melhor. Na Tabela 6.12, foram testadas algumas orações mostrando o 

desempenho das gramáticas top-down que forçam o algoritmo a analisar todas as 

interpretações possíveis da oração e o desempenho das gramáticas top-down que permitem 

que o algoritmo pare a execução após encontrar a primeira interpretação da oração. 

TABELA 6. 12 - COMPARATIVO ENTRE GRAMÁTICAS TOP-DOWN QUE PARAM NA PRIMEIRA 
ANÁLISE E GRAMÁTICAS TOP-DOWN QUE FAZEM TODAS AS ANÁLISES POSSÍVEIS DA ORAÇÃO 

GRAMÁTICA TESTE A B C 

Normativa Top-down "Falei à professora " 19.864 4.071 388% 

Normativa Top-down "Ninguém o viu " 9.623 2.798 244% 

Normativa Top-down "Paulo saiu de sua casa às seis horas " 12.809 8.585 49% 

Normativa Top-down "A inquilina da casa pagou a conta à 
proprietária " 67.975 18.152 274% 

Tolerante a Eixos Top-
down "Falei a professora " 25.985 5.440 378% 

Tolerante a Erros Top-
down "Ninguém viu-o " 9.158 2.818 225% 

Tolerante a Erros Top-
down "Paulo saiu de sua casa as seis horas " 16.052 11.379 41% 

Tolerante a Erros Top-
down 

"A inquilina da casa pagou a conta a 
proprietária " 81.000 20.802 289% 

A - Inferencias da gramática que gera todas as interpretações possíveis da oração. 
B - Inferencias da gramática que pára ao encontrar a primeira interpretação da oração. 
C - Percentual da diferença do número de inferencias entre a gramática que gera todas as 

interpretação possíveis da oração e a gramática que pára ao encontrar a primeira interpretação da 
oração. 
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Na Tabela 6.12, nota-se que, apesar de a gramática que pára ao encontrar a primeira 

interpretação da oração apresentar um número bem menor de inferencias em relação à 

gramática que faz todas as análises possíveis, o resultado varia de oração para oração. Por 

exemplo, no teste da oração "Falei à professora" da gramática Normativa Top-down, a 

gramática que fez todas as análises possíveis fez 388% mais inferencias do que a gramática 

que pára ao encontrar a primeira interpretação. Já no teste da oração "Paulo saiu de sua casa 

às seis horas" da gramática Normativa Top-down, a gramática que fez todas as análises 

possíveis fez apenas 49% mais inferencias que a gramática que pára ao encontrar a primeira 

interpretação da oração. 

Na Tabela 6.13, é apresentada a diferença, em percentual, do número médio de 

inferencias entre as gramáticas bottom-up e as gramáticas top-down que param ao encontrar a 

primeira interpretação da oração. 

TABELA 6.13 - COMPARATIVO ENTRE AS GRAMÁTICAS BOTTOM-UP E AS GRAMÁTICAS TOP-

DOWN QUE PÁRAM NA PRIMEIRA ANÁLISE 

TESTE GRAMÁTICA A GRAMÁTICA B C 

"Falei à professora " Normativa Bottom-
up 10.788 Normativa Top-

down 4.071 165% 

"Ninguém o viu " Normativa Bottom-
up 5.379 Normativa Top-

down 2.798 92% 

"Paulo saiu de sua casa às seis 
horas" 

Normativa Bottom-
up 16.562 Normativa Top-

down 8.585 93% 

"A inquilina da casa pagou a 
conta à proprietária" 

Normativa Bottom-
up 31.793 Normativa Top-

down 18.152 75% 

"Falei a professora " Tolerante a Erros 
Bottom-up 10.097 Tolerante a Erros 

Top-down 5.440 86% 

"Ninguém viu-o " Tolerante a Erros 
Bottom-up 8.494 Tolerante a Erros 

Top-down 2.818 201% 

"Paulo saiu de sua casa as seis 
horas" 

Tolerante a Erros 
Bottom-up 22.083 Tolerante a Erros 

Top-down 11.379 94% 

"A inquilina da casa pagou a 
conta a proprietária " 

Tolerante a Erros 
Bottom-up 39.512 Tolerante a Erros 

Top-down 20.802 90% 

A - Inferências da gramática bottom-up. 
B - Inferências da gramática top-down que pára ao encontrar a primeira interpretação da 

oração. 
C - Percentual da diferença do número de inferências entre a gramática bottom-up e a 

gramática top-down que pára ao encontrar a primeira interpretação da oração. 
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Na Tabela 6.13, podemos verificar que em todos os testes realizados, as gramáticas 

chart bottom-up fazem mais inferencias do que as gramáticas top-down que param ao gerar a 

primeira interpretação da oração. Portanto, se construíssemos uma gramática onde o número 

de interpretações de uma mesma oração não tivesse importância, a gramática top-down que 

pára ao gerar a primeira interpretação da oração seria a mais indicada para uso, pois apresenta 

um número bem menor de inferencias em relação à gramática chart bottom-up. 

No caso das gramáticas top-down implementadas neste trabalho, o algoritmo foi 

forçado a fornecer todas as interpretações possíveis das orações, pois precisávamos saber se 

havia ou não ambigüidade nas mesmas. 

6.4.5 Desempenho das Gramáticas Earley 

A partir dos resultados mostrados na seção 6.4.1 ficou comprovado que, neste trabalho, 

as gramáticas que utilizam o algoritmo de Earley apresentaram o pior desempenho. Por isso, 

foram feitos alguns testes para detectar as possíveis causas do mau desempenho do Earley nas 

gramáticas, principalmente em relação ao algoritmo chart bottom-up, o qual apresentou o 

melhor desempenho. 

Foram escolhidas duas orações de teste para serem analisadas de duas maneiras: a 

primeira, utilizando todas as dezessete regras S que compõem a gramática e a segunda, 

utilizando apenas a regra S necessária para a análise da oração em questão. 

Alguns dados foram avaliados como: número de inferencias, arcos gerados, arcos 

utilizados, arcos não utilizados, previsões (no caso do Earley) e tentativas de incluir um 

elemento já existente no chart (no caso do chart bottom-up). 

Na Tabela 6.14, é mostrada a análise da oração "Elisa o beijou" e na Tabela 6.15, a 

análise da oração "Paulo saiu de sua casa às seis horas". 
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TABELA 6. 14 - DESEMPENHO DAS GRAMÁTICAS EARLEY E CHART BOTTOM-UP AO ANALISAR 
A ORAÇÃO "ELISA O BEIJOU" 

GRAMÁTICA A B INFERÊNCIAS ARCOS 
GERADOS 

ARCOS 
UTILIZADOS 

ARCOS NÃO 
UTILIZADOS PREVISÕES C 

Normativa Earley X 48.027 137 18 119 96 

Normativa Earley X 13.712 41 9 32 26 
Normativa 
Bottom-up X 11.606 63 6 57 27 
Normativa 
Bottom-up X 9.650 49 6 43 21 
Tolerante a Erros 
Earley X 81.235 203 19 184 160 

Tolerante a Erros 
Earley X 15.060 47 9 38 31 

Tolerante a Erros 
Bottom-up X 17.449 101 9 92 44 
Tolerante a Erros 
Bottom-up X 15.277 87 9 78 38 

A - Análise realizada com todas as dezessete regras S que compõem a gramática. 

B - Análise realizada apenas com a regra S necessária para a análise. 

C - Tentativas para acrescentar elementos já existentes no chart. 

Constatou-se, na Tabela 6.14, que as gramáticas que utilizam o algoritmo de Earley 

produzem mais arcos do que as gramáticas que utilizam o algoritmo chart bottom-up, e que o 

número de arcos da gramática, que realiza a análise com as dezessete regras S, é bem maior 

em relação à mesma gramática que realiza a análise apenas com a regra S necessária para a 

oração. Por exemplo, a gramática Normativa Earley gera 137 arcos para fazer a análise da 

oração com as dezessete regras S e 41 arcos para fazer a análise da oração com a regra S 

necessária. Isso dá uma diferença de 96 arcos, ou seja, 234%. Já a gramática Normativa 

Bottom-up gera 63 arcos para fazer a análise da oração com todas as dezessete regras S e 49 

arcos para fazer a análise da oração com a regra S necessária. Isso dá uma diferença de 14 

arcos, ou seja, 29%. 

Outro feto significativo, constatado na Tabela 6.14, em relação às gramáticas Earley, é 

que, em média, 70% dos arcos gerados são usados para fazer previsões. Já o algoritmo chart 

bottom-up não fez previsões e, talvez, por isso, produz menos inferencias ao analisar a oração. 
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TABELA 6. 15-DESEMPENHO DAS GRAMÁTICAS EARLEY E CHART BOTTOM-UP AO ANALISAR 
A ORAÇÃO "PA ULO SAIU DE SUA CASA ÀS SEIS HORAS" 

GRAMÁTICA A B INFERÊNCIAS ARCOS 
GERADOS 

ARCOS 
UTILIZADOS 

ARCOS NÃO 
UTILIZADOS PREVISÕES C 

Normativa Earley X 72.252 217 35 182 150 
Normativa Earley X 41.601 125 26 99 83 
Normativa 
Bottom-up X 31.013 161 15 149 58 
Normativa 
Bottom-up X 23.013 108 16 92 44 
Tolerante a Erros 
Earley X 115.970 332 47 285 250 
Tolerante a Erros 
Earley X 50.419 179 35 144 123 
Tolerante a Erros 
Bottom-up X 54.466 307 31 276 132 
Tolerante a Erros 
Bottom-up X 42.868 238 28 210 103 

A - Análise realizada com todas as dezessete regras S que compõem a gramática. 
B - Análise realizada apenas com a regra S necessária para a análise. 
C - Tentativas para acrescentar elementos já existentes no chart. 

Na Tabela 6.15, observa-se, novamente, que as gramáticas Earley produzem mais 

arcos do que as gramáticas chart bottom-up, e que o número de arcos da gramática que realiza 

a análise com as dezessete regras S é bem maior em relação à mesma gramática, que realiza a 

análise apenas com a regra S necessária para a análise da oração. Por exemplo, a gramática 

Tolerante a Erros Earley gera 332 arcos para fazer a análise da oração, com as dezessete 

regras S, e 179 arcos para fazer a análise da oração com a regra S necessária para a análise da 

oração. Isso dá uma diferença de 153 arcos, ou seja, 85%. Já a gramática Tolerante a Erros 

Bottom-up gera 307 arcos para fazer a análise da oração com as dezessete regras S e 238 

arcos para fazer a análise da oração com a regra S necessária. Isso dá uma diferença de 69 

arcos, ou seja, 29%. 

Na Tabela 6.15, assim como na Tabela 6.14, 70% dos arcos gerados nas gramáticas 

Earley são usados para fazer previsões. 

De um modo geral, conclui-se que as gramáticas que utilizam o Earley fazem um 

número muito grande de previsões em função das regras S, ou seja, quanto maior o número de 

regras S na gramática, maior será o número de previsões a ser feita pelo algoritmo de Earley. 
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Com isso, cresce o número de arcos gerados e, conseqüentemente, são feitas mais inferencias. 

Já as gramáticas que utilizam o algoritmo chart bottom-up não fazem tantas previsões e, 

apesar de tentarem adicionar no chart elementos já existentes, apresentam um número bem 

menor de arcos e, conseqüentemente, fazem menos inferencias ao analisar as orações. 

6.4.6 Transformar Antes de Corrigir 

O Revisor Word, aplicativo desenvolvido por um grupo de pesquisadores do 

NILC/São Carlos - Núcleo Interinstitucional de Lingüística Computacional, serve para editar 

e revisar textos da língua portuguesa, detectando, nos mesmos, erros ortográficos, mecânicos 

e gramaticais. No seu desenvolvimento, foram utilizadas duas abordagens: uma pontual, que 

permite a localização e a correção rápida de erros padronizados e, outra, lingüística, que 

permite a detecção e sugestão de correção de erros originários de fenômenos gramaticais. 

Foi com base no Revisor Word que pensamos em criar um programa que, aplicado à 

gramática normativa, corrigisse as orações incorretas antes de elas serem analisadas pelas 

regras da gramática. O objetivo disso seria tentar reduzir o número de inferencias realizado 

pela gramática tolerante a erros ao tratar as orações incorretas. Porém, a partir do estudo feito 

nas Tabelas 6.16 e 6.17, vimos que vim programa desse tipo talvez não fosse suficiente para 

reduzir o número de inferencias, pois a gramática produziria um certo número de inferencias 

para verificar que a oração é incorreta e mais as inferencias que seriam feitas para analisar a 

oração depois de corrigida. 

Por exemplo, no caso da Tabela 6.16, a gramática Normativa Bottom-up produziria 

6.844 inferencias para descobrir que não pode gerar a oração incorreta "Falei a professora" e 

produziria mais 10.788 inferencias para gerar, por meio de suas regras, a oração, já corrigida, 

"Falei à professora". Somando esses dois tempos, teríamos uma gramática Normativa 

Bottom-up que produziria, no mínimo, 17.632 inferencias para tratar a oração incorreta "Falei 

a professora ", enquanto que a gramática Tolerante a Erros Bottom-up gera a mesma oração 

com um número de 10.097 inferencias. 
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TABELA 6. 16 - GRAMÁTICA NORMATIVA BOTTOM-UP X TOLERANTE A ERROS BOTTOM-UP 

ORAÇÕES 
INCORRETAS ORAÇÕES CORRETAS 

NORMATIVA 
BOTTOM-UP 

ORAÇÕES 
INCORRETAS 

NORMATIVA 
BOTTOM-UP 

ORAÇÕES 
CORRETAS 

* 

TOLERANTE A 
ERROS 

BOTTOM-UP 
ORAÇÕES 

INCORRETAS 
"Falei a professora " "Falei à professora" 6.844 10.788 17.632 10.097 
"Fui aquela farmácia " "Fui àquela farmácia" 5.829 10.004 15.833 9.453 
"As crianças foram a 

praça" 
"As crianças foram à 

praça" 10.836 14.913 25.749 18.040 

"A mãe da Paula vai a 
reunião às duas horas " 

"A mãe da Paula vai à 
reunião às duas horas " 30.138 34.671 64.809 46.141 

"Dei a maçã a moça" "Dei a maçã à moça " 12.824 16.891 29.715 18.610 
"A inquilina da casa 

pagou a conta a 
proprietária" 

"A inquilina da casa 
pagou a conta à 
proprietária" 

27.307 31.793 59.100 39.512 

"A professora concluiu 
a pesquisa as seis 
horas" 

"A professora concluiu a 
pesquisa às seis horas " 18.307 22.706 41.013 29.465 

"A tarde Paula foi a 
praia às escondidas " 

"A tarde Paula foi à 
praia às escondidas " 24.546 28.862 53.408 39.616 

* Soma do número de inferências feitas pela gramática Normativa Bottom-up analisando 

orações incorretas e inferências feitas pela gramática Normativa Bottom-up analisando orações 

corretas. 

TABELA 6. 17 - GRAMÁTICA NORMATIVA TOP-DOWN X TOLERANTE A ERROS TOP-DOWN 

ORAÇÕES 
INCORRETAS ORAÇÕES CORRETAS 

NORMATIVA 
TOP-DOWN 
ORAÇÕES 

INCORRETAS 

NORMATIVA 
TOP-DOWN 
ORAÇÕES 

CORRETAS 

* 

TOLERANTE A 
ERROS TOP-

DOWN 
ORAÇÕES 

INCORRETAS 
"Falei a professora" "Falei à professora" 8.762 19.864 28.626 25.985 

"Fui aquela farmácia" "Fui àquela farmácia " 5.477 19.984 25.461 23.175 
"As crianças foram a 
praça" 

"As crianças foram à 
praça" 16.606 27.780 44.386 38.312 

"A mãe da Paula vai a 
reunião às duas horas " 

"A mãe da Paula vai à 
reunião às duas horas " 43.053 55.482 98.535 68.114 

"Dei a maçã a moça" "Dei a maçã à moça " 18.744 30.596 49.340 37.560 
"A inquilina da casa 

pagou a conta a 
proprietária " 

"A inquilina da casa 
pagou a conta à 
proprietária " 

55.886 67.975 123.861 81.000 

"A professora concluiu 
a pesquisa as seis 
horas" 

"A professora concluiu 
a pesquisa às seis 
horas" 

22.373 40.086 62.459 31.209 

"A tarde Paula foi a 
praia às escondidas " 

"A tarde Paula foi à 
praia às escondidas" 23.444 32.051 55.495 43.825 
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* Soma do número de inferencias feitas pela gramática Normativa Top-down analisando 

orações incorretas + Inferencias feitas pela gramática Normativa Top-down analisando orações 

corretas. 

Na Tabela 6.17, também a gramática Normativa Top-down produziria 8.762 

inferencias para descobrir que não pode gerar a oração incorreta "Falei a professora" e 

produziria mais 19.864 inferencias para gerar, através de suas regras, a oração, já corrigida, 

"Falei à professora ". Somando esses dois tempos, teríamos uma gramática Normativa Top-

down que produziria, no mínimo, 28.626 inferencias para gerar a oração incorreta "Falei a 

professora", enquanto que a gramática Tolerante a Erros Top-down gera a mesma oração 

com um número de 25.985 inferencias. 
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7 CONCLUSÃO 

No mundo contemporâneo as pesquisas científicas estão passando por uma 

ascendência e, dentro delas, destaca-se a área de processamento da linguagem natural. Este 

estudo tem a intenção de contribuir para o desenvolvimento das pesquisas em linguagem 

natural, uma vez que utilizou como pressuposto básico os principais algoritmos de análise 

gramatical, top-down simples, chart bottom-up e Earley, objetivando verificar qual desses 

algoritmos possuia melhor desempenho ao interagir, de forma analítica, com uma gramática 

para a língua portuguesa. 

Destacamos aqui um importante formalismo para a análise de orações em linguagem 

natural, a gramática de constituintes, que foi utilizada em nosso estudo para implementar uma 

gramática para cobrir os principais casos de crase e de colocação pronominal segundo a 

norma culta do português brasileiro. A gramática implementada foi utilizada a fim de 

comprovar qual dos algoritmos de análise gramatical estudados aqui demonstrou o melhor 

desempenho ao analisar orações. 

Constatamos, pelos resultados obtidos nesta pesquisa que o algoritmo de Earley 

apresentou o pior desempenho em relação aos algoritmos top-down simples e chart bottom-

up; resultado inesperado uma vez que tínhamos o mesmo, visto no capítulo 3 deste trabalho, 

como um algoritmo altamente eficiente por não construir análises inúteis; assim, o algoritmo 

de Earley mostrou-se inadequado às gramáticas aqui implementadas, devido ao grande 

número de previsões que ele realiza nas análises. 

Entretanto, afastado de nossas expectativas, enquanto melhor algoritmo para a 

realização deste trabalho, estava o algoritmo chart bottom-up, o qual nos surpreendeu 

apresentando o melhor desempenho nos testes realizados nas gramáticas. 

Observamos, também, que a maioria dos algoritmos de análise gramatical estudados 

apresentam uma sensibilidade maior em relação aos erros de crase do que aos erros de 

colocação pronominal e que o algoritmo chart bottom-up possui um comportamento mais 

estável, ou seja, é mais controlado do que os algoritmos top-down simples e Earley. 

Um feto importante que vale a pena salientar em relação às gramáticas implementadas 

aqui é que, ao se analisar orações incorretas, é mais indicado utilizar uma gramática tolerante 

a erros do que uma gramática normativa com mecanismos externos de correção de erros. Este 

fato é merecedor de estudos mais profundos, a fim de ser confirmado. 
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E necessário considerar que, desde o início deste trabalho, percebemos que seria 

interessante implementar as gramáticas utilizando um formalismo de dependência, 

principalmente para analisar os pronomes oblíquos, porque esse formalismo não se preocupa 

com a posição dos constituintes na oração. Entretanto, para a utilização do formalismo de 

dependência, teríamos que gastar um tempo demasiadamente grande na implementação dos 

algoritmos, pois não encontramos nenhum, já implementado, que utilizasse esse formalismo. 

Portanto, sugerimos, para trabalhos futuros, a implementação de um algoritmo utilizando um 

formalismo de dependência para testar as gramáticas aqui implementadas e compará-las às 

gramáticas que utilizam o formalismo de constituintes para verificar qual dos formalismos 

apresenta o melhor desempenho; indicamos também a realização de testes com uma gramática 

maior do que a implementada aqui e o tratamento de outros erros recorrentes da língua 

portuguesa. 

Assim, concluímos este trabalho, esperando ter contribuído para o crescimento das 

pesquisas na área de processamento da linguagem natural, servindo de referencial para outras 

pesquisas na área estudada. 
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I - CORPUS DE ERROS 

FRASE INCORRETA CORREÇÃO 
1. Nos dias que estamos, não devemos nos entregar a luta. à luta 

2. Olhando este mar, me sinto bem sinto-me 

3. Um carro de um jovem rapaz pára numa esquina de Copacabana as 6 horas 

da manhã. 
às 6 horas 

4. Após isso, comecei a pensar que ele estava para briga, mas depois, ele 

revelou que apenas a conhecia. 
revelou-me 

5. Olhando os carros passarem na avenida e as pessoas caminhando com 

pressa, me dou conta que mais uma vez elas se assemelham a mim. 
dou-me conta 

6. Todos têm direito a liberdade. à überdade 

7. Olho essas pessoas jovens e lembro de quando eu era novo, surfando, me 

divertindo. 

lembro-me -

divertindo-me 

8. Rindo, uma mulher perguntou há quanto anos tenho meu computador. perguntou-me 

9. Ali no céu, as 18:30, o sol quase sumido e eu aqui a admirá-lo. às 18:30 

10. Muitas pessoas não vêm a praia para se divertir, mas sim para ficarem 

sujando a praia. 
não vem à praia 

11. Lembro também que todos nós tínhamos gostos parecidos. lembro-me 

12. Saio de casa as 8:00 horas da manhã. às 8:00 horas 

13. Minha sobrinha empurrando a cadeira, me leva até a beira da praia. leva-me 

14. Vendo aqueles jovens surfando, me lembro quando eu me despedia de 

minha mãe e com a prancha em meus braços ia em direção ao mar. 
lembro-me 

15. Cá estou eu, sentado, imóvel nesta cadeira que aprisiona a minha vida. me aprisiona 

16. Hoje, só resta me sentar em frente a praia e admirar os jovens. à praia 

17. Mais uma vez penso que, naquele vinte de abril, deixei o mar e parti, sem 

rumo nem direção, me desperta uma grande saudade. 
desperta-me 

18. Não importa que os dias passem ou que minha idade cresça, importa sim, 

que eu serei sempre jovem, até meu último suspiro de adeus a vida. 
ávida 

19. Estava eu e meus amigos sentados na frente do shopping conversando num à tarde 
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sábado a tarde, quando passou uma garota por nós. 

20. Quando viu toda aquela água descendo e aquele barulho, se espantou e saiu 

correndo. 
espantou-se 

21. Quanto a liberdade, não vale a pena viver sem esta peça fundamental que 

nos faz sermos felizes. 
à liberdade 

22. Certo dia, eu estava em casa sem fazer nada quando tive a idéia de ir a 

praia, mas como sou muito velho e fraco não consigo ir sozinho, por isso 

pedi a minha sobrinha para que viesse comigo. 

à praia 

23. Sinto falta de quando eu era novo e corria pela praia toda. Agora nem vir a 

praia sozinho consigo. 
à praia 

24. Num sábado a tarde, eu estava sentado olhando o mar; várias pessoas me 

observavam. 
à tarde 

25. Levanto lentamente e vou molhar meus pés. Volto, largo minha bengala; me 

sinto leve. 
sinto-me leve 

26. Concordar ou não, à vida dela seria a mesma, de desgraça e desgosto. a vida 

27. Paulo olhou no espelho e viu que havia colocado a blusa ao lado contrário. olhou-se 

28. Perto das 11:00 h, à garçonete acordou-me do meu profundo pensamento, 

pedindo se estava tudo bem, respondi que sim. 
a garçonete 

29. Agradeci, me despedi e rumei à minha casa. despedi-me 

30. Ao desliga o telefone, fui trocar de roupa, escovar os dentes, e sair com 

destino à uma noite muito agradável. 
a uma noite 

31. Ao chegar a festa, deparei-me com uma multidão. à festa 

32. Fiquei tão nervoso, que comecei à suar. a suar 

33. Às vezes nós não se tocamos o quanto é importante ajudar o próximo. 
não nos 

tocamos 

34. O texto se dirige às pessoas que querem atingir seu objetivo, neste caso a 

melhor classificação no emprego. 

dirige-se - à 

melhor 

35. O participante, segundo o texto, deve ser sincero ao passar as informações, 

ter personalidade própria, expor suas qualidades perante o grupo, mas não 

de maneira a se sobrepor à ele. 

a ele 

36. Nunca mais ouviu-se Mar dos dois homens mascarados. se ouviu 

37. A mulher olhou no espelho que havia na parede e sumiu. olhou-se 
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38. Neste momento, as duas mulheres se levantaram e foram em direção a mesa 

de jantar. 
à mesa de jantar 

39. Sabemos da existência desses problemas, as vezes, imaginamos até soluções 

que parecem infalíveis. 

às vezes 

40. No entanto, não podemos dizer que a sociedade não fez parte disso, pois a 

violência infelizmente pertence a sociedade. 

à sociedade 

41. Para que continuem a usufruir dos privilégios usurpados, extraídos dos que 

sustentam o sistema; se fazem surdos ao clamor desesperado de milhões de 

pessoas de todo o mundo. 

fazem-se 

42. Desenvolvendo esta lei, o senhor teve bom senso, basta agora que os 

governantes tenham consciência que estas expressões estrangeiras, não são 

bem vindas a cultura brasileira. 

à cultura 

brasileira 

43. A adolescência sempre foi uma fase difícil, e atualmente está sendo mais 

ainda, pois aliada as transformações que ocorrem com os jovens nesta fase, 

estão a violência, as drogas e tantas outras coisas que tornam a cabeça dos 

adolescentes mais confusa. 

às 

transformações 

44. Naquela prova estava tão empolgado que até imaginava me sair bem, 

cheguei até a entregar em anexo a prova um clips vermelho para agradar a 

professora, cuja cor preferida é essa. 

à prova 

45. Refere-se a todas as mulheres que, as vezes, são o tudo, mas que de vez em 

quando acabam enganando o homem. 

às vezes 

46. Essa música trata-se de uma garota chamada Ana Paula, mas quando fugiu 

de casa para ser independente, seu destino à traiu, conheceu as drogas e 

virou prostituta. 

atraiu 

47. No Brasil não é nenhuma novidade, em todos os governos à algum tipo de 

roubo, pequeno e, as vezes, muito alto. 

há algum - às 

vezes 

48. No começo, tudo corria normalmente, mas ambos foram tocados pelo amor 

que envolveu-lhes completamente. 

envolveu-os 

49. Na música a mulher dá segurança à ele. a ele 

50. 0 desenho mostra que a mulher está trabalhando e o homem está sem fazer 

nada. Ela pede ajuda à ele, mas ele afirma que está ocupado. 

a ele 

51. No texto, a mulher fez todo o serviço pesado enquáftto o marido descansa. a sustentava 



103 

Antigamente, era a mulher que cuidava da casa e o marido à sustentava 

52. 0 homem deve respeitar a mulher tal qual a mulher perante o homem, isso é 

indispensável à uma relação produtiva. 

a uma 

53. E quanto à divisão das tarefas domésticas, o homem é perfeitamente capaz 

de lavar um prato. 

a divisão 

54. A poesia mostra que apareceu outro homem na vida da mulher e ele acabou 

conquistando ela. 
conquistando-a 

55. Talvez isso ajude o Brasil à prosperar e se destacar na educação. a prosperar 

56. Quando a "Isto é" se refere a dupla jornada de trabalho, e você responde que 

o homem não deve lavar seu prato, pelo motivo de transição que você diz 

estar acontecendo, onde vai chegar a hora onde ninguém mais vai precisar 

lavar pratos. 

à dupla 

57. A música é uma homenagem a mulher brasileira. à mulher 

58. Naquele dia, quando foi ao médico e, na rua, se sentiu mal. sentiu-se mal 

59. Ao passar pelas pessoas na rua, parei em frente a uma loja, isso era umas 

oito horas; e fiquei a observar como as pessoas, de um modo geral, vivem 

numa correria danada, as vezes, não aproveitando bem a sua vida. 

às vezes 

60. As 21 horas, meu vizinho saiu gritando e cumprimentando as pessoas que 

passavam em sua direção. 

às 21 horas 

61. Li a entrevista que você concedeu a revista "Isto é", de 31.05.95. à revista 

62. Nesse momento, as duas mulheres se levantaram e foram em direção a mesa 

de jantar. 

à mesa 

63. Herbert Viana, em seu texto "0 Rio Severino", fez uma crítica a sociedade 

brasileira. 

à sociedade 

64. Os portugueses não aceitaram esse padrão e instituíram então, o casamento 

a européia e passaram a cobrar pesados tributos a quem mantivesse o 

concubinato. 

à européia 

65. A letra M maiúscula é considerada uma letra bastante importante, se dá 

grande importância a família ou a sociedade. 

dá-se grande 

importância à 

família ou à 

sociedade 

66. Na segunda a noite, a mãe do João deu início ao plano. Plantou os feijões à noite - à cas^ : 
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mágicos, que eram o meio que João utilizaria para chegar a casa do gigante. 

67. Herbert Viana, no texto "0 Rio Severino", faz uma crítica ao país. Ele 

critica a miséria da maior parte da população brasileira, a sua falta de 

educação e de saúde. Critica também o amor a pátria por parte da pequena 

parcela da população brasileira que detêm a riqueza do país. 

à pátria 

68. Com o passar dos anos, a mulher foi evoluindo de dona de casa à 

empresária. 

a empresária 

69. Os mesmos que ajudam, as vezes, matam. às vezes 

70. Nas últimas décadas, trabalhos que antes eram realizados e liderados 

somente por homens, já admitem a execução e a liderança feminina. Isso 

porque as mulheres foram a procura de informações e hoje até lideram 

empresas ou são autônomas de ótimos projetos. 

à procura 

71. 0 texto "0 Rio Severino", de Herbert Viana apresenta uma crítica a nação 

pobre brasileira. 

à nação 

72. Foi na casa daquele que construiu de palha... à casa 

73. Chegou então na casa do terceiro porquinho, aquele cuja a casa era de 

alvenaria. 

à casa 

74. Segundo a crítica a sociedade em que vivemos, exposta no texto poético "O 

Rio Severino", de Herbert Viana, essa sociedade, ao mesmo tempo em que 

favorece alguns que desfrutam das riquezas, também exclui outros, os 

pobres, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade e foram esquecidos 

pela nação. 

à sociedade 

75. Procuro alguém que não tenha medo das dificuldades da vida e que esteja 

junto à mim sempre que eu precisar. 

a mim 

76. Existem muitos preconceitos em relação ao homem e a mulher, mas há 

muito mais oportunidades para que ele faça mais coisas. 

à mulher 

77. Foi amor a primeira vista, parecia um conto de fadas. à primeira 

78. Sábado a noite, Ricardo, garoto vaidoso, resolve sair para ir a boate. Sua 

namorada, há horas esperando, resolveu entrar no quarto, Ricardo estava em 

frente ao espelho se arrumando. 

à noite - à 

boate 

79. Já irritada, resolveu ir a boate sozinha. Chegando lá, mais algumas horas de 

espera. 

à boate 
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80. Felizmente, Ricardo chega a boate todo perfumado, barba feita, gel no 

cabelo. 
à boate 

81. Em meio as águas da praia, surge o lixo jogado pelas pessoas. às águas 

82. Sábado a noite, Ricardo, garoto vaidoso, estava no banheiro de sua casa se 

arrumando para ir à boate. 

à noite 

83. 0 garotão, furioso com o fato, não deu atenção a família. à família 

84. Na noite seguinte, retornei aquela praia na esperança de vê-lo novamente, 

mas quando cheguei, ele não estava lá. 

àquela praia 

85. Ele veio até mim, eu me levantei e ele olhou no fundo dos meus olhos. Me 

senti como se ele pudesse ver todos os meus sentimentos mais profundo, 

mas nesse instante, eu acordei. 

senti-me 

86. Estou até hoje a procura de tal deusa e tenho certeza que um dia irei 

encontrá-la, com cada traço que sonhei. 

à procura 

87. Andando pelos campos dos sonhos, me deparei com a mulher perfeita, 

radiante como o sol. 

deparei-me 

88. Nem conseguia me mexer, apenas fiquei ali, observando aquela obra prima 

divina, mas ela, após um tempo trocando olhares comigo, se aproximou e 

começou a conversar. 

aproximou-se 

89. 0 local para onde ela me levava era sua casa. Se sentamos no sofá e ela se 

retirou por alguns instantes. 

sentei-me 

90. Mas, de repente, como num passe de mágica, acordei-me do belo sonho e 

vi um dia frio e chuvoso; já estava na hora de ir para a escola. 

acordei 

91. Às vezes, muitas vezes, fico confusa Quanto ao mundo em que vivemos e 

quanto as pessoas, mas aprendi que tudo pode ser resolvido se cada um tive 

um pouco de amor com seu próximo. 

às pessoas 

92. Ricardo sai silencioso, sem que sua mãe note, e vai em direção a casa de 

Augusto. 

à casa de 

Augusto 

93. Hoje filhos e filhas têm mais liberdade para sair. Muitos costumes como o 

de que a filha só pode ir à festas acompanhada de seus pais foi quase 

eliminado, existindo ainda raras exceções. 

a 

94. Nas relações familiares, os pais estão repreendendo suas filhas dando dando-lhes - às 
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menos liberdade que ao sexo oposto. As vezes, acontece até pancadaria que, 

dizem os pais, é por justa causa. 

vezes 

95. Sou meio desorganizado, e apesar de ser Católico, não freqüento muito a 

igreja. 

à igreja 

96. Ao entrar no ônibus, me deparei com uma linda moça sentada no primeiro 

banco. 

deparei-me 

97. Hoje encontramos um início de século diferente do idealizado alguns anos 

atrás, pois muito tabus não foram quebrados. Um deles é o preconceito 

referente as diferenças entre homens e mulheres. 

às diferenças 

98. As mulheres, em geral, já mostraram suas capacidades. Porém, dentro de 

nossos lares, o preconceito é semeado quando os serviços da casa, por 

exemplo, são designados a filha, enquanto o filho vai assistir televisão ou 

brincar no computador. 

à filha 

99. E se seu filho pedir para ir na mesma festa, será que você se oferecerá para 

levá-lo e buscá-lo e, se possível, deixará o celular com ele? 

à mesma festa 

100. Sexta-feira a noite, Osmar Landro, muito vaidoso, toma aquele banho e 

começa a se arrumar para sair com seus amigos. 

à noite 

101. E o sonho só acaba quando, num piscar de olhos, a vejo em minha frente 

como no sonho. 

vejo-a 

102. Ela estava parada no ponto, a espera de um ônibus quando eu cheguei e 

fiquei admirando-a, com uma certa distância. Uma pessoa com beleza 

incomparável e qualidades atribuídas a mais doce princesa. 

à espera - à 

mais doce 

princesa 

103. Nas relações familiares, os meninos têm mais liberdade que as meninas. 

Se nota esse preconceito quando a mãe precisa de ajuda e fica sempre 

pedindo para a menina lavar, secar, etc. 

nota-se 

104. Eu pensava que seriam as férias mais ruins que já existiram, mas fiii me 

acostumando na medida em que os dias foram se passando. 

à medida 

105. Foi amor a primeira vista! à primeira 

106. O texto "Recado ao Senhor 903", trata-se de dois vizinhos que moram 

no mesmo prédio. 

trata 

107. De acordo com o texto, o dono do apartamento 903 está reclamando ao 

seu vizinho de cima, porque este faz barulho de noite. 

à noite 
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108. Devido às reclamações do morador do 903, o morador do 1003 resolve 

pedir desculpas, prometendo não mais fazer barulho após as dez horas da 

noite. 

às dez horas 

109. O homem do 1003 pediu desculpas pelo barulho dizendo que isso só 

aconteceria até as 21h45min, pois das 22h as 7h iria respeitar o sono do 

vizinho do 903. 

às 21h45min-

22h às 7h 

110. O texto "Recado ao Senhor 903" de Rubens Braga, conta sobre uma 

carta que o morador do apartamento 1003 mandou ao morador do 

apartamento 903, pedindo desculpas pelo barulho que fazia depois do 

horário de silêncio. 

pedindo-lhe 

111. O homem casou com outra. casou-se 

112. Ao 1er alguns trechos da sua entrevista concedida a revista 'Isto é", em 

31.05.95, fiquei muito decepcionado. 

à revista 

113. Estou escrevendo para dizer que, em alguns pontos, concordo e em 

outros discordo de suas respostas publicadas na Revista "Isto é", de 31 de 

maio de 1995. 

dizer-lhe 

114. Trata-se de puro machismo e ignorância, já que a mulher provou a 

sociedade que sua capacidade e competência é semelhante ou superior a dos 

homens. 

à sociedade 

115. Ao crescer, a personagem passa a adquirir conhecimentos, utilizar a 

imaginação e a criatividade e passar o que aprendeu a outras crianças. 

à outras 

crianças 

116. Nunes ressalta como o livro pode levar as pessoas à qualquer lugar, 

através da imaginação. 

a qualquer lugar 

117. Acho que não devemos pensar que ela matou sua filha, mas sim que 

libertou-a. 

a libertou 
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:-[,~#mariza/gulp/gulp.pl']. 

%Regra 1 
s(estrut:s(A1)) - > 

sv(subcat:U..estrut:A1..pron_inicial:nao..atrator:nao). 

%Regra 2 
, s(estrut:s(A1,A2,A3)) -> 

sn(estrut:A1 ..numero:N..atratornao), 
cop(estrut:A2..numero:N), 
sadj(estrut: A3.. numero: N). 

%Regra 3 
s(estrut:s(A1,A2)) -> 

sv(subcat:IJ..estrut:A1..pron_in¡cial:nao..atrator:nao), 
sprep(estrut:A2..prep:para). 

%Regra 4 
s(estrut:s(A1,A2)) -> 

sn(estrút:A1 ..numero:N..atratorsim), 

sv(estrut:A2..subcat:U..numero:N..pronJnidal:sim..atrator:sim). 

%Regra 5 
s(estrut:s(A1,A2)) -> 

sn(estrut:A1..numero:N..pron:nao..atratonnao), 
sv(estrut:A2..subcat:U..numero:N..pron_inidal:nao..atratornao). 

%Regra 6 
s(estrut:s(A1,A2)) -> 

adv(estrut:A1 ..atrator:sim), 

sv(estrut:A2..subcat:[J..pronJnidal:s¡m..atrators¡m). 

%Regra 7 
s(estrut:s(A1 ,A2,A3)) -> 

adv(estrut:A1. .atratorsim), 
sv(estrut:A2..subcat:[_J..pronJn¡dal:sim..atrator.s¡m), 
sprep(estrut:A3..prep:em). 

%Regra 8 
s(estrut:s(A1,A2,A3)) -> 

adv(estrut: A1. .atrator.sim), 
sv(estrut:A2..subcat:U..pron _inidal:s¡m..atratorsim), 
sprep(estrut:A3..prep:a). 

%Regra 9 
s(estrut:s(A1 ,A2)) -> 

locadv(estrut:A1), 
sv(estrutA2..subcat:U). 

%Regra 10 
s(estrut:s(A1 ,A2,A3)) -> 

locadv(estrut:A1), 
sn(estrut:A2), 
sv(estrut:A3). 

%Regra 11 
s(estrut:s(A1,A2,A3,A4)) -> 



109 

locadv(estait:A1), 
sn(estrut:A2), 
sv(estrut:A3), 
locadv(estrut:A4). 

%Regra 12 
s(estrut:s(A1 ,A2,A3)) - > 

locadv(estrut:A1), 
sv(estrut:A2), 
locadv(estrut:A3). 

%Regra 13 
s(estrut:s(A1,A2)..atrator:nao) - > 

sv(estrut:A1..pron_inicial:nao..atratonnao), 
locadv(estrut:A2). 

%Regra 14 
s(estrut:s(A1,A2,A3)) - > 

sn(estrut:A1 ..numero:N..atratorsim), 
sv(estrut:A2..numero:N..subcat:U..pron_inicial:sim..atrator:sim), 
locadv(estrut:A3). 

%Regra 15 
s(estrut:s(A1 ,A2, A3)) - > 

sn(estrut:A1..numero:N..pron:nao..atratornao), 
sv(estrut:A2..numero:N..subcat:U..pron_inicial:nao..atrator nao), 
locadv(estrut:A3). 

%Regra 16 
s(estrut:s(A1 ,A2, A3)) - > 

sn(estrut:A1 ..numero: N..atratorsim), 
sv(estrut:A2..numero:N..subcat:U..pron_inicial:sim..atrator:sim), 
sprep(estrut:A3..prep:em). 

%Regra 17 
s(estrut:s(A1 ,A2, A3)) - > 

sn(estrut:A1..numero:N..pron:nao..atratornao), 
sv(estrut:A2..numero:N..subcat:U..pron_inicial:nao..atrator nao), 
sprep(estrut:A3..prep:em). 

%Regra 18 
sn(estrutsn(A1 ,A2)..pron:nao..numero:N..genero:G..sem:S..compl:C) - > 

det(estrut:A1..numero:N..genero:G), 
nom(estrut:A2..numero:N..genero:G..sem:S..compl:C). 

%Regra 19 
nom(estrut:nom(A1,A2)..pron:nao..numero:N..genero:G..sem:S..compl:sim) - > 

subst(estrut:A1..numero:N..genero:G..sem:S), 
sprep(estrut:A2..adv:nao..prep:de). 

%Regra 20 
nom(estrut:nom(A1)..numero:N..genero:G..sem:S..compl:nao)-> 

subst(estrut:A1..numero:N..genero:G..sem:S). 

%Regra 21 
sn(estrutsn(A1,A2,A3)..pron:nao..numero:N..genero:G..detenTiinado:sim..sem:S) - > 

det(estrut:A1 ,.numero:N..genero:G), 
subst(estrut:A2..numero:N..genero:G..sem:S), 
mod(estrut:A3). 

%Regra 22 
sn(estrut:sn(A1,A2,A3)..pron:nao..numero:N..genero:G..determinado:sim..sem:S) - > 

det(estrut:A1..numero:N..genero:G), 
mod(estrut:A2), 
subst(estrut:A3..numero:N..genero:G..sem:S). 



%Regra 23 
sn(estrut:sn(A1 ,A2,A3)..pron:nao..numero:N..genero:G..determinado:sim..sem:S) ~> 

det(estrut:A1..numero:N..genero:G), 
mod(estrut:A2), 
np(estrut:A3..genero:G..sem:S..det:D), {D*fac}. 

%Regra 24 
sn(estrut:sn(A1 ,A2,A3,A4)..pron:nao..numero:N..genero:G..sem:S) - > 

det(estrut:A1..numero:N..genero:G), 
mod(estrut:A2), 
tratamento(estrut:A3..numero:N..genero:G), 
np(estrut: A4. ,genero:G.. sem :S). 

%Regra 25 
mod(estrut:mod(A1)..numero:N) - > 

sadj(estrut:A1 ,.numero:N). 

%Regra 26 
sn(estnrt:sn(A1 ,A2,A3)..pron:nao..numero:N..genero:G..determinado:sim..sem:S) - > 

det(estrut:A1..numero:N..genero:G), 
num(estrut:A2..numero:N), 
subst(estrut:A3..numero:N..genero:G..sem:S). 

%Regra 27 
sn(estrut:sn(A1 ,A2)..pron: nao..num ero:N..genero:G..sem:metros) ~> 

num(estrut:A1), 
subst(estrut:A2..numero:N..genero:G..sem:metros). 

%Regra 28 
sn(estrutsn(A1 ,A2)..pron:nao..numero:N..genero:G..sem:S) —> 

tratamento(estrut:A1..numero:N..genero:G..det:D), 
np(estrut:A2..numero:N..genero:G..sem:S), 
{D \ = obrig}. 

%Regra 29 
sn(estrut:sn(A1 ,A2,A3)..pron:nao..numero:N..genero:G..sem:S) - > 

det(estrut:A1 ..numero:N..genero:G), 
tratamento(estrut:A2..numero:N..genero:G..det:D), 
np(estrut: A3., numero: N. .genero: G. .sem: S), 
{D \== nao}. 

%Regra 30 
sn(estrut:sn(A)..pron:nao..numero:N..genero:G..determinado:nao..sem:S) - > 

np(estrut: A. .num ero: N. .genero:G. .det: D. .sem : S), 
{D \ = obrig}. 

%Regra 31 
sn(estrutsn(A1 ,A2)..pron:nao..numero:N..genero:G..detenminado:sim..sem:S) ~> 

det(estrut:A1..numero:N..genero:G), 
np(estrut:A2..numero:N..genero:G..det:D..sem:S), 
{D \ = nao}. 

%Regra 32 
sn(estrutsn(A)..pron:sim..numero:N..catpron:reto..atratorsim..determinado:nao..sem:S) - > 

pron(estrut:A..numero:N..catpron:reto..atrator:sim..sem:S). 

%Regra 33 
sn(estrut:sn(A)..pron:sim..numero:N..catpron:interrogativo..determinado:nao..atratorsim..sem:S) -

pron(estrut:A..numero:N..catpron:interrogativo..atratonsim..sem:S). 

%Regra 34 
sn(estrutsn(A)..pron:sim..numero:N..catpron:indefinido..determinado:nao..atrator:sim..sem:S) - > 

pron(estrut:A.numero:N..catpron:indefinido..atrator:sim..sem:S). 



%Regra 35 
sn(estmt:sn(A)..pron:sim..numero:N..ratpron:demonstrativo..determinado:nao..atrator:sim..sem:S) 

pron(estrut:A..numero:N..catpron:demonstrativo..atrator:sim..sem:S). 

%Regra 36 
sn(estrut:sn(A1 ,A2)..numero:N..genero:G..determinado:nao..sem:S) - > 

pron(estrut:A1..numero:N..genero:G..catpron:possessivo), 
subst(estnjt:A2..numero:N..genero:G..sem:S). 

%Regra 37 
sn(estrut:sn(A1,A2,A3)..numero:N..genero:G..determinado:sim..sem:S) - > 

det(estrut:A1..numero:N..genero:G), 
pron(estrut:A2..numero:N..genero:G..catpron:possessivo), 
subst(estrut:A3..numero:N..genero:G..sem:S). 

%Regra 38 
sv(estrut:sv(A1,A2)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pronJnicial:sim..atratorsim) - > 

pron(estrut:A1..catpron:obliquoatono..trans:direto), 
v(estrut:A2..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sn (_)]). 

%Regra 39 
sv(estrut:sv(A1,A2)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pron_inicial:nao..atrator:nao) - > 

v(estrut:A1..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sn(_)]), 
pron(estrut:A2..catpron:obliquoatono..trans:direto). 

%Regra 40 
sv(estrutsv(A1,A2,A3)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pronJnicial:sim..atrator:sim) ~> 

pron(estrut:A1..numero:N1..genero:G..catpron:obliquoatono..trans:direto), 
v(estrut: A2.. num ero: N. .pessoa: P. .formav: F.. subcat: [sn(_)]), 
sadj(estrut:A3..numero:N1..genero:G). 

%Regra 41 
sv(estrut:sv(A1,A2,A3)..numero:N..pessoa:P..fonmav:F..pron_inicial:nao..atrator:nao)-> 

v(estrut:A1 ..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sn (_)]), 
pron(estrut:A2..catpron:obliquoatono..reflexivo:sim), 
sadj(estrut:A3). 

%Regra 42 
sv(estnitsv(A1,A2A3)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pron_inicial:nao..atrator:nao)-> 

v(estrut:A1..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sn(J,sprep(fac:sim)]), 
pron(estrut:A2..catpron:obliquoatono..trans:indireto), 
sn(estrut: A3., pron: nao). 

%Regra 43 
sv(estrut:sv(A1,A2,A3)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pron_inicial:sim..atratorsim) - > 

pron(estrut:A1..catpron:obliquoatono..trans:direto), 
v(estrut:A2..numero:N..pessoa:P..fomiav:F..subcat:[sn{J,sprep(prep:Prep..fac:sim)]), 
sprep(estrut:A3..prep:Prep). 

%Regra 44 
sv(estrutsv(A1,A2,A3)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pronJnicial:sim..atratorsim) - > 

pron(estrut:A1..catpron:obliquoatono..reflexivo:sim), 
v(estrut:A2..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sprep(prep:Prep)]), 
sprep(estrut:A3..prep:Prep). 

%Regra 45 
sv(estrutsv(A1lA2,A3)..numero:N..pessoa:P..fomnav:F..pronJnicial:nao..atrator:nao)-> 

v(estrut:A1.. numero:N. .pessoa: P. .formav: F. .subcat: [sprep(prep: Prep)]), 
pron(estrut:A2..catpron:obliquoatono..reflexivo:sim), 
sprep(estrutA3..prep:Prep). 

%Regra 46 
sv(estrut:sv(A1,A2,A3)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pron_inicial:nao..atrator:nao) - > 

v(estrut:A1..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat[sn(J]), 
pron(estrut:A2..catpron:obliquoatono..reflexivo:sim), 



sn(estmt:A3..numero:N). 

%Regra 47 
sv(estrut:sv(A1,A2)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pronJnicial:sim..atratorsim) - > 

pron(estrut: A1. ,catpron:obliquoatono.. reflexivo:sim), 
v(estrut:A2..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:|]). 

%Regra 48 
sv(estoJt:sv(A1,A2)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pronJnicial:nao..atrator: nao) - > 

v(estrut:A1..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:Q), 
pron(estrut:A2..catpron:obliquoatono..reflexivo:sim). 

%Regra 49 
sv(estrut:sv(A1,A2)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pronJnicial:nao) - > 

v(estrut:A1..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sprep(prep:Prep)]), 
sprep(estrut:A2..prep: Prep). 

%Regra 50 
sv(estrutsv(A1,A2)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pronJnicial:nao) - > 

v(estrut:A1..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sn(_),sprep(fac:sim)]), 
sn(estrut:A2..pron:nao). 

%regra 51 
sv(estrut:sv(A1,A2)..numero:N..pessoa:P..fomiav:F..pronJnicial:sim..atratorsim) - > 

pron(estrut:A1 ,.catpron:obliquoatono..trans:direto. .reflexivo:nao), 
v(estrut: A2. .numero: N. .pessoa: P. .formav: F..subcat: fl). 

%Regra 52 
sv(estrut:sv(A1,A2)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pron_inicial:nao..atratornao) - > 

v(estrut:A1..numero:N..pessoa:P..forniav:F..subcat:[sn(_)]), 
sn(estrut:A2. .numero: N..pron:nao). 

%Regra 53 
sv(estrut:sv(A1,A2,A3)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pron_¡n¡cial:nao) - > 

v(estrut:A1..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sn(J,sprep(fac:sim)]), 
sn(estmt:A2. .pron: nao), 
sprep(estrut:A3). 

%Regra 54 
sv(estrut:sv(A)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pron_inicial:nao..atrator.nao) - > 

v(estrut:A..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:n). 

%Regra 55 
sv(estrut:sv(A1 ,A2,A3)..pessoa:P..numero:N..pron_inicial:nao) - > 

pred(estrut:A1..pessoa:P..numero:N), 
sn(estrut:A2..pron:nao..numero:N), 
sadj(estrut:A3..numero:N). 

%Regra 56 
sv(estrut:sv(A1,A2,A3)..pessoa:P..numero:N..pron_inicial:nao) - > 

pred(estrut:A1..pessoa:P..numero:N), 
sn(estait: A2. .pron: nao), 
sn(estrut:A3..pron:nao). 

%Regra 57 
sv(estrutsv(A1 ,A2)..numero:N..pessoa:P..pronJnicial:nao..formav:F) - > 

aux(estrut:A1..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sv(_)]), 
sv(estrut:A2..subcat:U). 

%Regra 58 
sv(estrutsv(A1,A2)..pessoa:P..numero:N..pron_inicial:nao) - > 

cop(estrut:A1..pessoa:P..numero:N), 
sprep(estrut:A2..adv:nao). 
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%Regra 59 
sv(estrut:sv(A1,A2)..pessoa:P..numero:N..pron_inicial:nao) - > 

cop(estrut:A1.. pessoa: P.. numero: N), 
adj(estrut:A2..numero:N). 

%Regra 60 
sv(estrut:sv(A1 ,A2)..pessoa:P..numero:N..pron_inicial:nao) ~> 

cop(estrut:A1.. pessoa: P. .num ero: N), 
sn(estrut:A2..pron:nao). 

%Regra 61a 
sprep(estrut:sprep(A1 ,A2)..adv:nao..prep:a) - > 

prep(estrut:A1 ,.prep:a), 
sn(estrut:A2..sem:S..compl:sim), 
{member(S, [casa, terra, distancia])}. 

%Regra 61b 
sprep(estrut:sprep(A1 ,A2)..adv.nao..prep:Prep) - > 

prep(estrut:A1 ,.prep:Prep), 
sn(estrut:A2..sem:S), 
{Prep \== a, member(S,[casa,terra,distancia])}. 

%Regra 61c 
sprep(estrut:sprep(A1 ,A2)..adv:nao..prep:Prep) - > 

prep(estrut: A1.. prep: Prep), 
sn(estrut:A2..sem:S), 
{\+member(S,[casa,terra,distancia])}. 

%Regra 62 
sprep(estrut:sprep(A1 ,A2)) - > 

locprep(estrut: Al ), 
sn(estrut:A2). 

%Regra 63 
sprep(estrut:sprep(A)..adv:sim) - > 

adv(estrut:A). 

%Regra 64 
sadj(estrut:sadj(A)..numero:N..genero:G) - > 

adj(estrut:A..numero:N..genero:G). 

%Regra 65 
sadj(estrut:sadj(A1,A2)..numero:N..genero:G) - > 

adj(estrut:A1 ..numero:N..genero:G), 
sprep(estrut:A2). 

%Regra 66 
sadj(estrut:sadj(A1,A2)..numero:N) - > 

sprep(estrut:A1 ..adv: sim), 
adj(estrut:A2.. numero: N). 

%Regra 67 
locadv(estrut:locadv(A1 ,A2)..modo:maneira) - > 

prep(estrut:A1 ..prep:a), 
sn(estrut:A2..sem:horas). 

%regra 68 
locadv(estrut:locadv(A1,A2)..modo:maneira) - > 

prep(estrut: A1 ,.prep:de), 
sn(estrut:A2..sem:metros). 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% LEXICO % 
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 0 / o 



det(estrut:det(a)..numero:sing..genero:fem) - > [a]. 
det(estrut:det(as)..numero:plur..genero:fem) - > [as]. 
det(estrut:det(aquela)..numero:sing..genero:fem) - > [aquela], 
det(estrut:det(aquelas)..numero:plur..genero:fem) - > [aquelas]. 
det(estrut:det(aquele)..numero:sing..genero:mas) - > [aquele]. 
det(estrut:det(o)..numero:sing..genero:mas) - > [o]. 
det(estrut:det(os)..numero:plur..genero:mas) - > [os], 
det(estrut:det(esse)..numero:sing..genero:mas) - > [esse], 
det(estrut:det(essa)..numero:sing..genero:fem) - > [essa]. 
det(estrut:det(esta)..numero:sing..genero:fem)~> [esta]. 
det(estrut:det(este)..numero:sing..genero:mas) - > [este]. 
det(estrut:det(um)..numero:sing..genero:mas) - > [um], 
det(estrut:det(uma)..numero:sing..genero:fem) -> [uma]. 

subst(estrut:subst(acidente)..numero:sing..genero:mas..sem:acidente) - > [acidente], 
subst(estrut:subst(alunos)..numero:plur..genero:mas..sem:alunos) - > [alunos], 
subst(estrut:subst(alunas)..numero:plur..genero:fem..sem:alunas) - > [alunas], 
subst(estrut:subst(amigas)..numero:plur..genero:fem..sem:amjgas)-> [amigas]. 
subst(estrut:subst(amigos)..numero:plur..genero:mas..sem:amigos) - > [amigos], 
subst(estrut:subst(animais)..numero:plur..genero:mas..sem:animais) - > [animais], 
subst(estrutsubst(apostilas)..numero:plur..genero:fem..sem:apostilas) - > [apostilas]. 
subst(estrut:subst(artes)..numero:plur..genero:fem..sem:artes) - > [artes], 
subst(estrut:subst(arvore)..numero:sing..genero:fem..sem:arvore) - > [arvore], 
subst(estmt:subst(astronautas)..numero:plur..genero:mas..sem:astronautas) - > [astronautas]. 
subst(estrutsubst(aula). .numero:sing.. generorfem.. sem :aula) ~> [aula]. 
subst(estrut:subst(autoridades)..numero:plur..genero:fem..sem:autoridades) - > [autoridades], 
subst(estrutsubst(baile)..numero:sing..genero:mas..sem:baile) - > [baile]. 
subst(estoit:subst(banda)..numero:sing..genero:fem..sem:banda) - > [banda]. 
subst(estrut:subst(barcos)..numero:plur..genero:mas..sem:barcos) - > [barcos]. 
subst(estrutsubst(bamlho)..numero:sing..genero:mas..sem:barulho) - > [barulho], 
subst(estrut:subst(bolo)..numero:sing..genero:mas..sem:bolo) - > [bolo], 
subst(estrut:subst(bombeiros)..numero:plur..genero:mas..sem:bombeiros) - > [bombeiros]. 
subst(estrut:subst(cafe)..numero:sing..genero:mas..sem:cafe) - > [cafe]. 
subst(estrut:subst(cabana)..numero:sing..genero:fem..sem:cabana) - > [cabana]. 
subst(estrut:subst(cachorro)..numero:sing..genero:mas..sem:cachorro) - > [cachorro]. 
subst(estrut:subst(camisa)..numero:sing..genero:fem..sem:camisa) - > [camisa]. 
subst(estnjt:subst(campanha)..numero:sing..genero:fem..sem:campanha) - > [campanha], 
subst(estrut:subst(cancer)..numero:sing..genero:mas..sem:cancer) - > [cancer], 
subst(estrutsubst(candidatas)..numero:plur..genero:fem..sem:candidatas) - > [candidatas]. 
subst(estrut:subst(casa)..numero:sing..genero:fem..sem:casa) - > [casa]. 
subst(estrut:súbst(casas)..numero:plur..genero:fem..sem:casas) - > [casas]. 
subst(estrut:subst(catastrofe)..numero:sing..genero:fem..sem:catastrofe) - > [catástrofe], 
subst(estrut:subst(carta)..numero:sing..genero:fem..sem:carta) - > [carta], 
subst(estrutsubst(cartas)..numero:plur..genero:fem..sem:carta) - > [cartas]. 
subst(estrutsubst(carteiro)..numero:sing..genero:mas..sem:carteiro) - > [carteiro], 
subst(estrut:subst(cachorro)..numero:sing..genero:mas..sem:cachorro) - > [cachorro]. 
subst(estoit:subst(cavalheiro)..numero:sing..genero:mas..sem:cavalheiro) - > [cavalheiro]. 
subst(estrutsubst(chave)..numero:sing..genero:fem..sem:chave) - > [chave]. 
subst(estrut:subst(cheque)..numero:sing..genero:mas..sem:cheque) - > [cheque], 
subst(estrut:subst(cidade)..numero:sing..genero:fem..sem:cidade) - > [cidade], 
subst(estrutsubst(ddadaos)..numero:plur..genero:mas..sem:cidadaos) - > [ddadaos], 
subst(estrut:subst(dgarTo)..numero:sing..genero:mas..sem:dganro) - > [agarro], 
subst(estrutsubst(dnema)..numero:sing..genero:mas..sem:dnema) ->[dnema], 
subst(estrut:subst(coisa)..numero:sing..genero:fem..sem:coisa) - > [coisa]. 
subst(estrut:subst(colega)..numero:sing..genero:fem..sem:colega) - > [colega], 
subst(estrut:subst(colegas)..numero:plur..genero:fem..sem:colegas) - > [colegas], 
subst(estrut:subst(compras)..numero:plur..genero:fem..sem:compras) - > [compras]. 
subst(estrut:subst(conta)..numero:sing..genero:fem..sem:conta) —> [conta]. 
subst(estrut:subst(contas)..numero:plur..genero:fem..sem:contas) - > [contas]. 
subst(estrut:subst(críancas)..numero:plur..genero:fem..sem:críancas) — > [criancas], 
subst(estrut:subst(criandnha)..numero:sing.. genero :fem..sem :criandnha) —> [criandnha]. 
subst(estrutsubst(criminosas)..numero:plur..genero:fem..sem:criminosas) - > [criminosas], 
subst(estrut:subst(curso)..numero:sing..genero:mas..sem:curso) - > [curso], 
subst(estnjt:subst(despedida)..numero:sing..genero:fem..sem:despedida) - > [despedida]. 
subst(estrut:subst(dinheiro)..numero:sing..genero:mas..sem:dinheiro) - > [dinheiro]. 



subst(estrut:subst(diretor)..numerating.,genero:mas..sem:diretor) - > [diretor]. 
subst(estrut:subst(diretora)..numero:sing..genero:fem..sem:diretora) - > [diretora]. 
subst(estnjt:subst(distanáa)..numero:sing..genero:fem..sem:distancia) - > [distancia]. 
subst(estrut:subst(droga)..numero:sing..genero:fem..sem:droga) ~> [droga]. 
subst(estrut:subst(doces)..numero:plur..genero:mas..sem:doces) - > [doces]. 
subst(estrut:subst(documentos)..numero:plur..genero:mas..sem:documentos) ~> [documentos], 
subst(estrut:subst(ecologistas)..numero:plur..genero:mas..sem:ecologistas) - > [ecologistas]. 
subst(estrut:subst(embarcacao)..numero:sing..genero:fem..sem:embarcacao) ~> [embarcacao], 
subst(estrut:subst(encomenda)..numero:sing..genero:fem..sem:encomenda) - > [encomenda]. 
subst(estrut:subst(empresas)..numero:plur..genero:fem..sem:empresas) - > [empresas]. 
subst(estrut:subst(encontro)..numero:sing..genero:mas..sem:encontro) - > [encontro]. 
subst(estrut:subst(escola)..numero:sing..genero:fem..sem:escola) ~> [escola]. 
subst(estrut:subst(espetaculo)..numero:sing..genero:mas..sem:espetaculo) ~> [espetáculo]. 
subst(estrut:subst(espelho)..numero:sing..genero:mas..sem:espelho) —> [espelho]. 
subst(estrut:subst(erros)..numero:plur..genero:mas..sem:erros) - > [erros], 
subst(estrut:subst(faculdade)..numero:sing..genero:fem..sem:faculdade) —> [faculdade], 
subst(estrut:subst(famiiia)..numero:sing..genero:fem..sem:familia) - > [familia], 
subst(estrut:subst(farmacia)..numero:sing..genero:fem..sem:farmacia) - > [farmacia], 
subst(estrut:subst(favor)..numero:sing..genero:mas..sem:favor) - > [favor]. 
subst(estnjt:subst(fazenda)..numero:sing..genero:fem..sem."fazenda) - > [fazenda]. 
subst(estrut:subst(feira)..numerating..genero :fem..sem :feira) - > [feira]. 
subst(estrut:subst(fera)..numero:sing..genero:fem..sem:fera) - > [fera], 
subst(estnjt:subst(festa)..numero:sing..genero:fem..sem:festa) - > [festa]. 
subst(estrutsubst(festinha)..numero:sing..genero:fem..sem:festinha) - > [festinha]. 
subst(estmt:subst(floresta)..numero:sing..genero:fem..sem:floresta) - > [floresta], 
subst(estrut:subst(flor)..numero:sing..genero:fem..sem:flor) - > [flor], 
subst(estrutsubst(flores)..numero:plur..genero:fem..sem:flores) - > [flores]. 
subst(estmt:subst(filha)..numerating..generorfem. .sem :filha) - > [filha]. 
subst(estmtsubst(fllho)..numero:sing..genero:mas..sem:filho) - > [filho]. 
subst(estmt:subst(filhos)..numero:plur..genero:rnas..sem:filhos) - > [filhos]. 
subst(estmt:subst(filhas)..numero:plur..genero:fem..sem:filhas) - > [filhas]. 
subst(estrut:subst(fllme)..numero:sing..genero:mas..sem:filme) - > [filme]. 
subst(estrut:subst(formulario)..numero:s¡ng..genero:mas..sem formulario) - > [formulario], 
subst(estrut:subst(funcionaria)..numero:sing..genero:fem..sem:funcionaria) - > [funcionaria], 
subst(estrutsubst(garoto)..numero:sing..genero:mas..sem:garoto) - > [garoto], 
subst(estrut:subst(guarda)..numero:sing..genero:mas..sem:guarda) ~> [guarda], 
subst(estrutsubst(guardas)..numero:plur..genero:mas..sem:guardas) ~> [guardas]. 
subst(estrutsubst(govemo)..numero:sing..genero:mas..sem:govemo) - > [governo]. 
subst(estrutsubst(grande)..numero:sing..genero:mas..sem:grande) - > [grande]. 
subst(estnjt:subst(homem). .numero:sing. .genero.mas. .sem. homem) - > [homem]. 
subst(estrutsubst(horas)..numero:plur..genero:fem..sem:horas) - > [horas], 
subst(estrutsubst(igreja)..numero:sing..genero:fem..sem:igreja) - > Dgreja], 
subst(estrut:subst(inquilina)..numero:sing..genero:fem..sem:inquilina) - > [inquilina]. 
subst(estrutsubst(irma)..numero:sing..genero:fem..sem:inna) - > firma]. 
subst(estrut:subst(irmao)..numero:sing..genero:mas..sem:irmao) - > prmao]. 
subst(estrutsubst(jardins)..numero:plur..genero:mas..sem:jardins) - > [jardins], 
subst(estrutsubst(janela)..numero:sing..genero:fem..sem:janela) - > [janela], 
subst(estrut:substOogadores)..numero:plur..genero:mas..sem:jogadores) - > [jogadores]. 
subst(estrut:subst(juiz)..numero:sing..genero:mas..sem:juiz) - > Duiz], 
subst(estrut:subst(ladroes)..numero:plur..genero:mas..sem:ladroes) - > [ladrões], 
subst(estmt:subst(lampadas)..numero:plur..genero:fem..sem:lampadas) - > [lampadas], 
subst(estnjt:subst(livro)..numero:sing..genero:mas..sem:livro) - > [livro]. 
subst(estaitsubst(licao)..numero:sing..genero:fem..sem:licao) - > [licao]. 
subst(estrutsubst(loja)..numero:sing..genero:fem..sem:loja) - > [loja], 
subst(estnjt:subst('maçá')..numero:sing..genero:fem..sem:'maçã') - > ["maçã"]. 
subst(estrut:subst(manha)..numero:sing..genero:fem..sem:manha) - > [manha]. 
subst(estrut:subst(mae). .numero.sing. .generösem. .sem :mae) - > [mae]. 
subst(estrut:subst(material)..numero:sing..genero:mas..sem:material) - > [materiaQ. 
subst(estnjt:subst(medalha)..numero:sing..genero:fem..sem:medalha) - > [medalha], 
subst(estrutsubst(medico)..numero:sing..genero:mas..sem:medico) - > [medico], 
subst(estrut:subst(medicos)..numero:plur..genero:mas..sem:medicos) - > [medicos]. 
subst(estrutsubst(melancia)..numero:sing..genero:fem..sem:melancta) - > [melancia], 
subst(estrutsubst(menino)..numero:sing..genero:mas..sem:menino) - > [menino]. 
subst(estrutsubst(menina)..numero:sing..genero:fem..sem:menina) - > [menina], 
subst(estnjt:subst(mensagem)..numero:sing..genero:fem..sem:mensagem) ~> [mensagem]. 



subst(estmt:subst(mensageiro)..numero:sing..genero:mas..sem:mensageiro) ~> [mensageiro]. 
subst(estrut:subst(mesa)..numero:sing..genero:fem..sem:mesa) - > [mesa]. 
subst(estrut:subst(mecanicos)..numero:plur..genero:mas..sem:mecanicos) ~> [mecânicos]. 
subst(estrut:subst(mercadoría)..numero:sing..genero:fem..sem:mercadoría) - > [mercadoria]. 
subst(estrutsubst(metros)..numero:plur..genero:mas..sem:metros) - > [metros]. 
subst(estrut:subst(metro)..numero:sing..genero:mas..sem:metro) - > [metro], 
subst(estmt:subst(VnoçaVnumero:sing..genero:fem..sem:'moça') - > ["moça"]. 
subst(estrut:subst(mulher)..numero:sing..genero:fem..sem:mulher) - > [mulher]. 
subst(estrut:subst(namorada). .numeroising. ,genero:fem ..sem :namorada) - > [namorada]. 
subst(estrut:subst(navio)..numero:sing..genero:mas..sem:navio) - > [navio]. 
subst(estrutsubst(nome)..numero:sing..genero:mas..sem:nome) - > [nome]. 
subst(estrut:subst(notas)..numero:plur..genero:fem..sem:notas) - > [notas], 
subst(estrut:subst(numero)..numero:sing..genero:mas..sem:numero) ~> [numero], 
subst(estrut:subst(notitias)..numero:plur..genero:fem..sem:noticias) - > [noticias]. 
subst(estrut:subst(operario)..numero:sing..genero:mas..sem:operario) - > [operario]. 
subst(estrutsubst(palavras)..numero:plur..genero:fem..sem:palavras) - > [palavras]. 
subst(estrut:subst(pai)..numero:sing..genero:mas..sem:pai) —> [pai], 
subst(estrut:subst(pais)..numero:plur..genero:mas..sem:pais) ->[pais], 
subst(estrut:subst(parque)..numero:sing..genero:mas..sem:parque) - > [parque]. 
subst(estrut:subst(peca)..numero:sing..genero:fem..sem:peca) - > [peca]. 
subst(estrut:subst(pesquisa)..numero:sing..genero:fem..sem:pesquisa) - > [pesquisa]. 
subst(estrut:subst(pesquisas)..numero:plur..genero:fem..sem:pesquisas)-> [pesquisas]. 
subst(estrut:subst(pessoa)..numero:sing..genero:fem..sem:pessoa) - > [pessoa]. 
subst(estrut:subst(pessoas)..numero:plur..genero:fem..sem:pessoas) - > [pessoas]. 
subst(estrut:subst(plantas)..numero:plur..genero:fem..sem:plantas) - > [plantas], 
subst(estrut:subst(policia).. numerorsing. ,genero:fem. .sem :policia) - > [policia]. 
subst(estrut:subst(polidal)..numero:sing..genero:mas..sem:poliáal) ~> [policial]. 
subst(estrut:subst(porta)..numero:sing..genero:fem..sem:porta) - > [porta]. 
subst(estnjt:subst(praia)..numero:sing..genero:fem..sem:praia) - > [praia]. 
subst(estrut:subst(praca)..numero:sing..genero:fem..sem:praca) - > [praça], 
subst(estrut:subst(prazo)..numero:sing..genero:mas..sem:prazo) ~> [prazo], 
subst(estrut:subst(primavera)..numero:sing..genero:fem..sem:primavera) - > [primavera]. 
subst(estrut:subst(preocupacao)..numero:sing..genero:fem..sem:preocupacao) - > [preocupacao], 
subst(estrut:subst(presente)..numero:sing..genero:mas..sem:presente) - > [presente]. 
subst(estrut:subst(procura)..numero:sing..genero:fem..sem:procura) - > [procura]. 
subst(estrut:subst(professora)..numero:sing..genero:fem..sem:professora) - > [professora]. 
subst(estrut:subst(proprietaria)..numero:sing..genero:fem..sem:proprietaria) - > [proprietária], 
subst(estrut:subst(quadros)..numero:plur..genero:mas..sem:quadros) - > [quadros]. 
subst(estrut:subst(quadro)..numero:sing..genero:mas..sem:quadro) - > [quadro]. 
subst(estmt:subst(questao)..numero:sing..genero:fem..sem:questao) - > [questão]. 
subst(estrutsubst(questoes)..numero:plur..genero:fem..sem:questoes) - > [questões]. 
subst(estrut:subst(recepcao)..numero:sing..genero:fem..sem:recepcao)-> [recepcao], 
subst(estrut:subst(reu)..numero:sing..genero:mas..sem:reu) - > [reu], 
subst(estrutsubst(reuniao)..numero:sing..genero:fem..sem:reuniao) - > [reunião]. 
subst(estrut:subst(regras)..numero:plur..genero:fem..sem:regras) - > [regras]. 
subst(estrut:subst(robo)..numero:sing..genero:mas..sem:robo) - > [robo]. 
subst(estrutsubst(sal)..numero:sing..genero:mas..sem:sal) - > [sal]. 
subst(estrutsubst(sala)..numero:sing..genero :fem..sem:sala) - > [sala], 
subst(estrut:subst(saude)..numero:sing..genero:fem..sem:saude) - > [saúde]. 
subst(estrutsubst(secretaria)..numero:sing..genero:fem..sem:secretaria) - > [secretaria], 
subst(estrut:subst(segredo)..numero:sing..genero:mas..sem:segredo) - > [segredo], 
subst(estrut:subst(senhora)..numero:sing..genero:fem..sem:senhora) - > [senhora]. 
subst(estrutsubst(sobrinhos)..numero:plur..genero:mas..sem:sobrinhos)-> [sobrinhos]. 
subst(estrut:subst(sociedade)..numero:sing..genero:fem..sem:sociedade) - > [sociedade]. 
subst(estrut:subst(sofa)..numero:sing..genero:mas..sem:sofa) - > [sofa]. 
subst(estrut: subst(taxas).. num ero: pl ur. ,genero:fem. .sem rtaxas) - > [taxas]. 
subst(estrutsubst(teatro)..numero:sing..genero:mas..semieatro) - > [teatro]. 
subst(estrut:subst(temo)..numero:sing..genero:mas..sem:terno) ~> [temo]. 
subst(estrutsubst(terTa)..numero:sing..genero:fem..sem:terra) - > [terra]. 
subst(estrutsubst(vida)..numero:sing..genero:fem..sem:vida) - > [vida]. 
subst(estrutsubst(vizinhos)..numero:plur..genero:mas..sem:vizinhos) - > [vizinhos]. 
subst(estrutsubst(vitima)..numero:sing..generoíem..sem:vitima) - > [vitima], 
subst(estnjtsubst(vitimas)..numero:plur..genero:fem..sem:vitima)-> [vitimas]. 
subst(estrut:subst(vovo)..numero:sing..genero:mas..sem:vovo) ->[vovo]. 
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aux(estrut:aux(esta)..numerating..pessoa:3..formav:pre..subcat:[sv(_)]) - > [esta]. 
aiix(estrut:aux(estao)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sv(_)]) - > [estão]. 

v(estrut:v(arranjou)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(_)]) - > [arranjou]. 
v(estrut:v(acenderam)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(_)]) - > [acenderam], 
v(estrut:v(acertam)..numero:plur..pessoa:3..fomiav:pas..subcat:[sn(_)]) ~> [acertam]. 
v(estrut:v(abencoe)..numero:sing..pessoa:3..formav:pre..subcat:[sn(_)]) - > [abençoe]. 
v(estrut:v(arranjaram)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn{_)]) - > [arranjaram], 
v(estrut:v(beijou)..numero:sing..pessoa:3..fonnav:pas..subcat:[sn(_)]) - > [beijou]. 
v(estrut:v(censuramos)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(_)]) - > [censuramos]. 
v(estrut:v(concluiu)..numero:sing..pessoa:3..fomiav:pas..subcat:[sn(_)]) - > [concluiu]. 
v(estrut:v(comprei)..numero:sing..pessoa:1..formav:pas..subcat:[sn(_)]) - > [comprei], 
v(estrut:v(deixa)..numero:sing..pessoa:3..fomnav:pre..subcat:[sn(J])-> [deixa]. 
v(estrut:v(deixam)..numero:plur..pessoa:3..formav:pre..subcat:[sn(_)])-> [deixam]. 
v(estrut:v(despediu)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(_)]) - > [despediu]. 
v(estrut:v(encontrei)..numero:sing..pessoa:1..fomiav:pas..subcat:[sn(_)]) - > [encontrei], 
v(estrut:v(encontravamos)..numero:sing..pessoa:3..formav:fut..subcat:[sn(_)]) - > [encontrávamos], 
v(estrut:v(enfeitam)..numero:plur..pessoa:3..formav:pre..subcat:[sn(_)]) - > [enfeitam], 
v(estrut:v(examinou)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(_)]) - > [examinou], 
v(estrut:v(fariam)..numero:plur..pessoa:3..formav:fut..subcat:[sn(_)]) - > [fariam], 
v(estrut:v(fecharam)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(_)]) - > [fecharam], 
v(estrut:v(fez)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(J]) - > [fez], 
v(estrut:v(machucou)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(_)]) - > [machucou]. 
v(estrut:v(passa)..numero:sing..pessoa:3..formav:pre..subcat:[sn(J]) - > [passa]. 
v(estrut:v(preencheu)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(_)]) - > [preencheu]. 
v(estrut:v(procurou)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(_)]) - > [procurou]. 
v(estmt:v(refiro)..numero:sing..pessoa:1..formav:pre..subcat[sn(_)]) - > [refiro], 
v(estrut:v(sinto)..numero:sing..pessoa:1 ,.formav:pre..subcat:[sn(jj) - > [sinto]. 
v(estrutv(sentiu)..numero:sing..pessoa:3..formav:pre..subcat:[sn(_)]) - > [sentiu], 
v(estrut:v(vejo)..numero:sing..pessoa:1 ,.formav:pre..subcat:[sn(_)]) - > [vejo], 
v(estrut:v(vesti)..numero:sing..pessoa:1 ..formav:pre..subcat:[sn(J]) - > [vesti]. 
v(estrut:v(vi")..numero:sing..pessoa:1..formav:pas..subcat:[snCJ]) - > [vi]. 
v(estrut:v(viu)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(_)]) --> [viu]. 

v(estrut:v(condenou)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(J,sprep(prep:a..fac:sim)])-> [condenou], 
v(estrut:v(da)..numero:sing..pessoa:1 ,.formav:pas..subcat:[sn(_),sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [dei]. 
v(estrut:v(demonstram)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[snQ,sprep(prep:a..fac:sim)]) - > 
[demonstram]. 
v(estrut:v(dirijo)..numero:sing..pessoa:1 ..formav:pre..subcat:[sn(J,sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [dirijo]. 
v(estrut:v(distribuiu)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(J,sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [distribuiu]. 
v(estrut:v(entregou)..numero:sing..pessoa:3..fornia^pas..subcat:[snQ,sprep(prep:a..fac:sim)j) - > [entregou]. 
v(estrut:v(entreguei)..numero:sing..pessoa:1 ..fomiav:pas..subcat:[sn(_),sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [entreguei]. 
v(estrut:v(esc»ndeu)..numerating..pessoa:3..formav: pas.,subcat:[sn(_J,sprep(prep:para..fac:sim)])-> [escondeu]. 
v(estrut:v(escreveu)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(_),sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [escreveu]. 
v(estrutv(escrevi)..numero:sing..pessoa:!.formav:pas..subcat:[sn(J,sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [escrevi], 
v(estrut:v(lancou)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(_)1sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [lançou], 
v(estrutv(levara)..numero:sing..pessoa:3..formav:fut..subcat:[sn(J,sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [levara], 
v(estrut:v0evou)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(J,sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [levou], 
v(estrut:v(leve)..numero:sing..pessoa:3..formav:pre..subcat:[sn(J,sprep(prep:,ate a'..fac:sim)]) - > [leve]. 
v(estrutvÒeve)..numero:sing..pessoa:3..fomiav:pre..subcat:[sn(_),sprep(prep:ate..fac:sim)]) - > [leve]. 
v(estrutv(mandou)..numero:sing..pessoa:3..fomriav:pas..subcat:[sn(J1sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [mandou]. 
v(estrut:v(mostraram)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sn(_),sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [mostraram], 
v(estrutv(mostrou)..numero:sing..pessoa:3..fomiav:pas..subcat:[sn(J,sprep(prep:a..fac:sim)])-> [mostrou], 
v(estrut:v(mostrei)..numero:sing..pessoa:!.formav:pas..subcat:[sn(J,sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [mostra], 
v(estrut:v(ofereceu)..numero:sing..pessoa:3..formav: pas..subcat:[sn(J,sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [ofereceu]. 
v(estrut:v(ofereda)..numerating..pessoa:3..formav:pas..subc^:[snQ,sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [oferecia], 
v(estrut:v(paguei)..numero:sing..pessoa:!.formav:pas..subcat:[sn(J,sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [paguei]. 
v(estrut:v(pagou)..numero:sing..pessoa:3..formav.pas..subcat:[sn(J,sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [pagou], 
v(estrut:v(rasgaram)..numero:plur..pessoa:3..fomiav:pas..subcat:[sn(j,sprep(prep:de..fac:sim)]) - > [rasgaram], 
v(estrut:v(revelou)..numero:sing..pessoa:3..formav.pas..subcat:[sn(_),sprep(prep:a..fac:sim)])-> [revelou]. 
v(estrut:v(roubaram)..numero:plur..pessoa:3..fonriav:pas..subcat:[sn(J.sprep(prep:de..fac:sim)]) - > [roubaram]. 
v(estrut:v(traga)..numero:sing..pessoa:3..formav:fut..subcat:[sn(J,sprep(prep:para..fac:sim)])-> [traga]. 
v(estrut:v(trouxe)..numero:sing..pessoa:3..fomiav:pas..subrat:[sn(J,sprep(prep:a..fac:sim)p - > [trouxe], 
v(estrxit:v(trouxeram)..numero:plur..pessoa:3..fomiav:pas..subcat:[sn(J,sprep(prep:a..fac:sim)]) - > [trouxeram]. 
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v(estrut:v(arrependi)..numero:sing..pessoa:1 ..formav:pas..subcat:[sprep(prep:de)]) ~> [arrependi]. 
v(estrut:v(assistimos)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat[sprep(prep:a)]) - > [assistimos]. 
v(estrut:v(assistira)..numero:sing..pessoa:3..formav:fut..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [assistira]. 
v(estrut:v(bateram)..numero:plur..pessoa:3..fomiav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [bateram]. 
v(estrut:v(cheguei)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [cheguei]. 
v(estrut:v(chegaram)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [chegaram]. 
v(estrut:v(chegamos)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) ~> [chegamos]. 
v(estrut:v(compareceu)..numeFo:sing..pessoa:3..formav:pre..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [compareceu]. 
v(estrut:v(conserve)..numero:sing..pessoa:3..fomiav.pre..subcat[sprep(prep.a)]) - > [conserve], 
v(estrut:v(convidaram)..numero:sing..pessoa:3..fonnav:pas..subcat:[sprep(prep:para)])-> [convidaram], 
v(estrut:v(dedicava)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [dedicava], 
v(estrut:v(deparei)„numero:sing..pessoa:1 ,.formav:pas..subcat:[sprep(prep:com)]) - > [deparei]. 
v(estrut:v(desapareceu)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:com)]) ~> [desapareceu], 
v(estrut:v(despedi)..numero:sing..pessoa:1 ..formav:pas..subcat:[sprep(prep:de)Í) - > [despedi]. 
v(estrut:v(dirigimos)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [dirigimos]. 
v(estrut:v(dirigiram)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)j) - > [dirigiram], 
v(estrut:v(dirigiu)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [dirigiu]. 
v(estrut:v(dirigi)..numero:sing..pessoa:1 ..formav:pre..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [dirigi], 
v(estrut:v(enganaste)..numero:sing..pessoa:2..formav:pre..subcat:[sprep(prep:a)]) ~> [enganaste], 
v(estrut:v(esqueci)..numero:sing..pessoa:1 ..formav.pas..subcat:[sprep(prep:de)]) - > [esqueci]. 
v(estrut:v(esqueco)..numero:sing..pessoa:1..fonnav:pre..subcat:[sprep(prep:de)]) - > [esqueço]. 
v(estrut:v(espera)..numero:sing..pessoa:3..formav:pre..subcat:[sprep(prep:de)]) - > [espera]. 
v(estrut:v(fale)..numero:sing..pessoa:1..fomriav:pre..subcat:[sprep(prep:de)]) —> [fale]. 
v(estrut:v(falei)..numero:sing..pessoa:1 ..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [falei], 
v(estrut:v(falou)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [falou], 
v(estrut:v(foi)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [foi]. 
v(estrut:v(foi)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:'ate a1)]) - > [foi], 
v(estrut:v(foi)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:ate)]) - > [foi], 
v(estrutv(fomos)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [fomos]. 
v(estrut:v(foram)..numero:plur..pessoa:3..foimav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [foram]. 
v(estrut:v(fui)..numero:sing..pessoa:1 ,.formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [fui], 
v(estrut:v(gostaram)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:de)]) - > [gostaram]. 
v(estrutv(gostei)..numero:sing..pessoa:1 ..fonmav:pas..subcat:[sprep(prep:de)]) - > [gostei]. 
v(estrut:v(iremos)..numero:plur..pessoa:3..fonmav:fut..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [iremos], 
v(estrut:vÒembrei)..numero:sing..pessoa:1 ..fomiav:pas..subcat:[sprep(prep:de)]) - > [lembrei], 
v(estrut:v(mora)..numero:sing..pessoa:3..fonnav:pre..subcat:[sprep(prep:em)]) ~>[mora]. 
v(estrut:v(obedecerao)..numero:plur..pessoa:3..formav:fut..subcat:[sprep(prep:a)]) ~> [obedecerão], 
v(estrut:v(obedece)..numero:sing..pessoa:3..formav:pre..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [obedece], 
v(estrut:v(passou)..numero:sing..pessoa:3..fomiav:pas..subcat:[sprep(prep:a)])-> [passou]. 
v(estrut:v(pensam)..numero:plur..pessoa:3..formav:pre..subcat:[sprep(prep:em)]) ~> [pensam]. 
v(estrut:v(queixei)..numero:sing..pessoa:1 ..formav:pas..subcat:[sprep(prep:de)]) - > [queixei], 
v(estrut:v(reconheceu)..numero:sing..pessoa:1 ..formav.pre..subcat:[sprep(prep'.a)]) - > [reconheceu]. 
v(estrut:v(reclama)..numero:sing..pessoa:3..formav:pre..subcat:[sprep(prep:de)]) - > [reclama], 
v(estrutv(referi)..numero:sing..pessoa:1..fomiav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [referi], 
v(estrut:v(referia)..numero:sing..pessoa:3..formav:pre..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [referia], 
v(estrut:v(referiu)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)j) - > [referiu], 
v(estrut:v(refiro)..numero:sing..pessoa:1..formav:pre..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [refiro], 
v(estrut:v(regressaram)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [regressaram]. 
v(estrut:v(retomou)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [retomou]. 
v(estrutv(saiu)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat[sprep(prep:de)])->[saiu]. 
v(estrutv(sai)..numero:sing..pessoa:1 ..formav:pas..subcat:[sprep(prep:de)D - > [sai], 
v(estrut:v(sentei)..numero:sing..pessoa:1 ,.formav.pas..subcat:[sprep(prep:em)]) - > [sentei], 
v(estrutv(sentaram)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat[sprep(prep:a)]) - > [sentaram], 
v(estrut:v(tocou)..numero:sing..pessoa:3..foimav:pre..subcat:[sprep(prep:a)])-> [tocou], 
v(estrutv(vamos)..numero:plur..pessoa:1 ,.formav:fut..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [vamos], 
v(estrut:v(vai").. numero:sing. ,pessoa:3..fomria\rfut. .subcat: [sprep(prep:a)]) - > [vai], 
v(estrut:v(vestia)..numero:sing..pessoa:3..fòrmav:pre..subcat[sprep(prep:a)]) - > [vestia]. 
v(estrut:v(vou)..numero:sing..pessoa:1..formav:fut..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [vou]. 
v(estrutv(voltou)..numero:sing..pessoa:1 ,.foimav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) - > [voltou]. 
v(estrut:v(voltei)..numero:sing..pessoa:1..formav:pas..subcat:[sprep(prep:a)]) ~> [voltei]. 

v(estrut:v(acorrtecera). .numero.sing. ,pessoa:3. ,formav:fut..subcat:[]) - > [acontecera]. 
v(estrutv(andamos)..numero:plur..pessoa: 1 ,.fòrmav:pre..subcat:[]) - > [andamos]. 
v(estrut:v(adormeceu)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:[D -»[adormeceu], 
v(estrut:v(casou)..numero:sing..pessoa:3..fonmav:pas..subcat:D) - > [casou]. 



v(estrut:v(comeu)..numero:sing..pessoa:3..formav: pas..subcat:[|) - > [comeu]. 
v(estrut:v(œmer)..numerating..pessoa:!.forma\nnf..subcat:[]) - > [comer]. 
v(estrut:v(comeram)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:n) - > [comeram], 
v(estrut:v(comecara)..numero:sing..pessoa:3..formav:fut..subcat:Q) - > [comecara]. 
v(estrut:v(chegaram)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:[l) - > [chegaram], 
v(estrut:v(chegamos)..numero:plur..pessoa:!.formav:pas..subcat:n) —> [chegamos]. 
v{estrut:v(chegou)..numerating.,pessoa:3..formav:pas..subcat:[]) - > [chegou]. 
v(estrut:v(comoveu)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:n) - > [comoveu], 
v(estrut:v(conserve)..numero:sing..pessoa:3..formav:pre..subcat:D)-> [conserve]. 
v(estrut:v(deixe)..numerating..pessoa:3..formav:pre..subcat:Q) - > [deixe]. 
v(estrut:v(desapareceu)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:Q) - > [desapareceu], 
v(estrut:v(desapareceram)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas..subcat:n) - > [desapareceram], 
v(estrut:v(dormindo)..pessoa:3..formav:pre..subcat:Q) - > [dormindo]. 
v(estrut:v(enganaste)..numero:sing..pessoa:2..formav:pas..subcat:D) - > [enganaste]. 
v(estrut:v(levantei)..numero:sing..pessoa:1 ..formav.pas..subcat:Q) - > [levantei]. 
v(estrut:v(mantenha)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:Q) - > [mantenha]. 
v(estrut:v(morreu)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:Q)-> [morreu]. 
v(estrut:v(pagar)..numero:sing..pessoa:!.formav:inf..subcat:D) - > [pagar]. 
v(estrut:v(pensando)..pessoa:3..formav:pre..subcat:Q) - > [pensando]. 
v(estrutv(reconheci)..numero:sing..pessoa:1..formav:pre..subcat:D) - > [reconheci], 
v(estrut:v(retornei)..numero:sing..pessoa:1 ,.formav:pre..subcat:[]) - > [retomei]. 
v(estrut:v(suicidou,se)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:D) - > [suicidou,se]. 
v(estrut:v(telefonou)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:n) —> [telefonou]. 
v(estrut:v(terminou)..numero:sing..pessoa:3..formav:pas..subcat:D)~> [terminou], 
v(estrut:v(trabalha)..numero:sing..pessoa:3..formav:pre..subcat:D) ~> [trabalha], 
v(estrut:v(vive)..numero:sing..pessoa:3..formav:pre..subcat:CD ~> [vive]. 
v(estrut:v(viajou)..numero:sing..pessoa:3..fonnav:pas..subcat:Q) ~> [viajou]. 
v(estrut:v(voltei)..numero:sing..pessoa:!.formav:pre..subcat:D) - > [voltei]. 

cop(estrut:cop(e)..numero:sing..pessoa:3..formav:pre) - > [e]. 
cop(estrut:cop(esta)..numero:sing..pessoa:3..formav:pre) - > [esta]. 
cop(estrut:cop(estavamos)..numero:plur.. pessoa: !.formav:pas) - > [estavamos], 
cop(estrut:cop(estao)..numero:plur..pessoa:3..formav:pas) - > [estão], 
cop(estrut:cop(parece)..numero:sing..pessoa:3..formav:pre) [parece], 
cop(estrut:cop(parecem)..numero:plur..pessoa:3..formav:pre) - > [parecem], 
cop(estrut:cop(sao)..numero:plur..pessoa:3..formav:pre) - > [sao], 

pred(estrut:pred(acha)..numero:sing..pessoa:3..formav.pre) - > [acha], 
pred(estrut:pred(acham)..numero:plur..pessoa:3..formav:pre) - > [acham]. 
pred(estrut:pred(achei)..numero:sing..pessoa:!.formav.pas) - > [achei], 
pred(estrut:pred(fiquei)..numero:sing..pessoa:!.formav:pas) ~> [fiquei], 

adj(estrut:adj(cinza)..numero:sing) - > [cinza], 
adj(estrut:adj(barulhento). .numero.sing. ,genero:mas) - > [barulhento], 
adj(estrut:adj(belo)..numero:sing..genero:mas) - > [belo], 
adj(estrut:adj(belissima)..numero:sing..genero:fem) - > [belíssima], 
adj(estrut:adj(bem)..numero:sing) - > [bem], 
adj(estrut:adj(cansada)..numero:sing..genero:fem) - > [cansada], 
adj(estrut:adj(deserta)..numerating..genero:fem) - > [deserta], 
adj(estrut:adj(doente)..numero:sing) - > [doente]. 
adj(estrut:adj(dureza)..numero:sing..genero:fem) ~> [dureza]. 
adj(estrut:adj(exoticas)..numero:plur..genero:fem) - > [exóticas]. 
adj(estrut:adj(exoticos)..numero:plur..genero:mas) - > [exoticos], 
adj(estrut:adj(famosa)..numero:sing..generorfem) - > [famosa], 
adj(estrut:adj(favoravel)..numero:sing) - > [favoravel], 
adj(estrut:adj(furiosos)..numero:plur..genero:mas) - > [furiosos], 
adj(estrut:adj(grande). .numerating) - > [grande]. 
adj(estrut:adj(historica)..numero:sing..genero:fem) [histórica], 
adj(estrut:adj(honesto)..numero:sing..genero:mas) - > [honesto]. 
adj(estrut:adj(irritado)..numero:sing..genero:mas) - > [irritado]. 
adj(estrut:adj(linda)..numero:sing..genero:fem) - > [linda], 
adj(estrut:adj(lindo)..numero:sing..genero:mas) - > [lindo], 
adj(estrut:adj(mal)..numero:sing) - > [mal], 
adj(estrut:adj(otimo)..numero:sing) - > [otimo]. 
adj(estrut:adj(pobre)..numerating) - > [pobre]. 
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adj(estrut:adj(preferida)..numerating..genero:fem) - > [preferida]. 
adj(estrut:adj(prejudiáal)..numero:sing) - > [prejudicial]. 
adj(estrut:adj(rasgada)..numero:sing..genero:fem) - > [rasgada]. 
adj(estrut:adj(respeito)..numero:sing) - > [respeito]. 
adj(estrut:adj(satisfeito)..numerating..genero:mas) ~> [satisfeito]. 
adj(estrut:adj(simpatica)..numero:sing..genero:fem) - > [simpatica]. 
adj(estrut:adj(simpatia)..numero:sing..genero:fem) - > [simpatia]. 
adj(estrut:adj(sozinho)..numero:sing..genero:mas) - > [sozinho]. 
adj(estrut:adj(suspeita)..numero:sing..genero:fem) --> [suspeita]. 
adj(estrut:adj(valiosos)..numero:plur..genero:mas) - > [valiosos], 

pron(estrut:pron(a)..numero:sing..genero:fem..catpron:obliquoatono..trans:direto..reflexivo:nao..sem:a) - > [a], 
pron(estrut:pron(alguem)..numero:sing..catpron:indefinido..sem:alguem) - > [alguém], 
pron(estrut:pron(aquela)..numero:sing..genero:fem..catpron:demonstrativo..sem:aquela) ~> [aquela], 
pron(estrut:pron(aquelas)..numero:plur..genero:fem..catpron:demonstrativo..sem:aquelas) - > [aquelas], 
pron(estrut:pron(aquele)..numero:sing..genero:mas..catpron:demonstrativo..sem:aquele) - > [aquele], 
pron(estrut:pron(as)..numero:plur..genero:fem..catpron:obliquoatono..trans:direto..sem:as) - > [as], 
pron(estrut:pron(ele)..numero:sing..genero:mas..catpron:reto..sem:ele) ->[ele], 
pron(estrut:pron(ela)..numero:sing.generösem.,catpron:reto..sem:ela) - > [ela], 
pron(estrut:pron(eles)..numero:plur..genero:mas..catpron:reto..sem:eles) - > [eles], 
pron(estrut:pron(elas)..numero:plur..genero:fem..catpron:reto..sem:elas) - > [elas]. 
pron(estrut:pron(este)..numero:sing..genero:mas..catpron:demonstrativo..sem:este) - > [este], 
pron(estrut:pron(eu)..numero:sing..catpron:reto..sem:eu) - > [eu], 
pron(estrut:pron(isso)..numero:sing..catpron:demonstrativo..sem:isso) - > [isso], 
pron(estrut:pron(lhe)..numero:sing..catpron:obliquoatono..trans:indireto..reflexivo:nao..sem:lhe) - > [lhe]. 
pron(estrut:pron(lhes)..numero:plur..catpron:obliquoatono..trans:indireto..reflexivo:nao..sem:lhes)~> [lhes]. 
pron(estrut:pron(me)..numero:sing..catpron:obliquoatono..refiexivo:sim..sem:me)-> [me]. 
pron(estrut:pron(meu)..numero:sing..genero:mas..catpron:possessivo..sem:meu) - > [meu]. 
pron(estrut:pron(meus)..numero:plur..genero:mas..catpron:possessivo..sem:meus) ~>[meus]. 
pron(estrut:pron(mim)..numero:sing..catpron:obliquotonico..reflexivo:nao..sem:mim) - > [mim]. 
pron(estrut:pron(minha)..numero:sing..generoíem..catpron:possessivo..sem:minha) - > [minha]. 
pron(estrut:pron(minhas)..numero:plur..genero:fem..catpron:possessivo..sem:minhas) - > [minhas]. 
pron(estrut:pron(ninguem)..numero:sing..catpron:indefinido..sem:ninguem) - > [ninguém]. 
pron(estrut:pron(nos)..numero:plur..catpron:obliquoatono..reflexivo:sim..sem:nos) - > [nos]. 
pron(estrut:pron(nós)..numero:plur..catpron:reto..sem:nós) - > [nós]. 
pron(estrut:pron(nosso)..numero:sing..genero:mas..catpron:possessivo..sem:nosso) - > [nosso]. 
pron(estrut:pron(nossos)..numero:plur..genero:mas..catpron:possessivo..sem:nossos) - > [nossos]. 
pron(estrut:pron(nossa)..numero:sing..genero:fem..catpron:possessivo..sem:nossa) - > [nossa]. 
pron(estrut:pron(o)..numero:sing..genero:mas..catpron:obliquoatono..trans:direto..reflexivo:nao..sem:o) - > [o]. 
pron(estrut:pron(os)..numero:plur..genero:mas..catpron:obliquoatono..trans:direto..reflexivo:nao..sem:os) - > [os]. 
pron(estrut:pron(se)..catpron:obliquoatono..reflexivo:sim..sem:se) - > [se]. 
pron(estrut:pron(quanto)..numero:sing..catpron:interrogativo..sem:quanto) - > [quanto]. 
pron(estrut:pron(quem)..numero:sing..catpron:interrogativo..sem:quem) ~>[quem]. 
pron(estrut:pron(seu)..numero:sing..genero:mas..catpron:possessivo..sem:seu) - > [seu]. 
pron(estrut:pron(seus)..numero:plur..genero:mas..catpron:possessivo..sem:seus) - > [seus]. 
pron(estrut:pron(si)..catpron:obliquotonico..reflexivo:sim..sem:si) - > [si], 
pron(estrut:pron(sua)..numero:sing..genero:fem..catpron:possessivo..sem:sua) ->[sua], 
pron(estrut:pron(suas)..numero:plur..genero:fem..catpron:possessivo..sem:suas) - > [suas]. 
pron(estrut:pron(te)..numero:sing..catpron:obliquoatono..reflexivo:nao..sem:te) - > [te], 
pron(estrut:pron(ti)..numero:sing..catpron:obliquotonico..reflexivo:nao..sem:ti) - > [ti]. 
pron(estrut:pron(tu)..numero:sing..catpron:reto..sem:tu) - > [tu]. 
pron(estrut:pron(tuas)..numero:plur..genero:fem..catpron:possessivo..semiuas) ->[tuas]. 
pron(estrut:pron(vos)..numero:plur..catpron:obliquoatono..reflexivo:nao..sem:vos) - > [vos], 
pron(estrut:pron(vós)..numero:plur..catpron:reto..sem:vós) - > [vós], 
pron(estrut:pron(voce)..numero:sing..catpron:reto..sem:voce) - > [voce], 

prep(estrut:prep(a)..prep:a) - > [a]. 
prep(estrut:prep('ate ay.prepi'ate a') - > fate a"]. 
prep(estrut:prep(ate)..prep:ate) - > [ate]. 
prep(estrut:prep(com)..prep:com) - > [com]. 
prep(estrut:prep(de)..prep:de) - > [de]. 
prep(estrut:prep(em)..prep:em) - > [em], 
prep(estrut:prep(para)..prep:para) -> [para]. 

adv(estrut:adv(amanha)..tipo:tempo..atrator:nao) - > [amanha]. 



adv(estrut:adv(ainda)..tipo:intensidade..atratornao) --> [ainda]. 
adv(estrut:adv(calmamente)..tipo:modo..atrator:nao) - > [calmamente]. 
adv(estrut:adv(casualmente)..tipo:modo..atratornao) - > [casualmente]. 
adv(estrut:adv(espontaneamente)..tipo:modo..atrator:nao) - > [espontaneamente]. 
adv(estrut:adv(cedinho)..tipo:tempo..atratornao) ~> [cedinho]. 
adv(estrut:adv(frequentemente)..tipo:tempo..atrator:nao) - > [freqüentemente]. 
adv(estrut:adv(gravemente)..tipo:modo..atrator:nao) - > [gravemente]. 
adv(estrut:adv(horrivelmente)..tipo:modo..atrator:nao) - > [horrivelmente]. 
adv(estrut:adv(muito)..tipo:intensidade..atratornao) - > [muito], 
adv(estrut:adv(nao)..tipo:negacao..atratorsim) - > [nao], 
adv(estrut:adv(nunca)..tipo:negacao..atrator:sim) - > [nunca], 
adv(estrut:adv(ontem)..tipo:tempo..atratornao) ~> [ontem], 
adv(estrut:adv(rapidamente)..tipo:modo..atrator:nao) - > [rapidamente]. 
adv(estrut:adv(rigorosamente)..tipo:modo..atratornao) - > [rigorosamente], 
adv(estrut:adv(sempre)..tipo:tempo..atratorsim) - > [sempre]. 
adv(estrut:adv(surpreendentemente)..tipo:modo..atrator:nao) - > [surpreendentemente], 

locadv(estrut:locadv(a,a,bala)) - > [a,a,bala], 
locadv(estrut:locadv(a, a, caneta)) -> [a,a,caneta], 
locadv(estrut:locadv(a,casa)) - > [a,casa], 
locadv(estrutlocadv(a,as,claras)) -> [a,as,claras], 
locadv(estrut:locadv(a, a, deriva)) - > [a,a,deriva], 
locadv(estrut:locadv(a,a,despedida)) --> [a,a,despedida], 
locadv(estrut:locadv(a,a,direita)) - > [a,a,direita], 
locadv(estrut:locadv(a,distancia)) - > [a,distancia], 
locadv(estrut:locadv(a,as,escondidas)) - > [a,as,escondidas], 
locadv(estrut:locadv(a,as,escuras)) - > [a,as,escuras], 
locadv(estrut:locadv(a, a, esquerda)) -> [a,a,esquerda]. 
locadv(estrut:locadv(a, pagar)) - > [a,pagar]. 
locadv(estrutlocadv(a, partir)) - > [a,partir]. 
locadv(estrut:locadv(a,pe)) - > [a,pe], 
locadv(estrut:locadv(a, pessoas)) -> [a, pessoas], 
locadv(estrut:locadv(a, prazo)) - > [a,prazo], 
locadv(estrut:locadv(a,as,pressas)) - > [a,as,pressas], 
locadv(estrut:locadv(de, madrugada)) -> [de,madrugada], 
locadv(estrut:locadv(a,a,meia,noite)) - > [a,a,meia,noite]. 
locadv(estrut:locadv(a,a,noite)) - > [a,a,noitej. 
locadv(estrut:locadv(a,a,sombra)) - > [a,a,sombra], 
locadv(estrut:locadv(a,a,tarde)) - > [a,a,tarde], 
locadv(estrut:locadv(a,a,tardinha)) -> [a,a,tardinha], 
locadv(estrut:locadv(a,terra)) - > [a .terra], 
locadv(estrut:locadv(a,a,toa)) - > [a,a,toa], 
locadv(estrut:locadv(a, trezentos)) - > [a,trezentos], 
locadv(estrut:locadv(a,as,vezes)) --> [a,as,vezes], 

locprep(estrut:locprep(a,a,beira,de)) -> [a,a,beira,de], 
locprep(estrut:locprep(a,a,custa,de)) - > [a,a,custa,de], 
locprep(estrut:locprep(a,a,frente,de)) - > [a,a,frente,de], 
locprep(estrut:locprep(a,a,maneira,de)) - > [a,a,maneira,de], 
locprep(estrut:locprep(a,a,moda,de)) - > [a,a,moda,de], 
locprep(estrut:locprep(a,a,sombra,de)) - > [a,a,sombra,de], 

num(estrut:num(cinco)..numero:plur..tipo:cardinal) - > [cinco], 
num(estrut:num(dez)..numero:plur..tipo:cardinal) - > [dez], 
num(estrut:num(duas)..numero:plur..tipo:cardinal) - > [duas], 
num(estrut:num(duzentos)..numero:plur..tipo:cardinal) - > [duzentos], 
num(estrut:num(oito)..numero:plur..tipo:cardinal) - > [oito]. 
num(estrut:num(quinze)..numero:plur..tipo:cardinal) - > [quinze]. 
num(estrut:num(seis)..nurnero:plur..tipo:cardinal) - > [seis], 
%num(estrut:num(trezentos)..numero:plur..tipo:cardinaO —> [trezentos], 
num(estrut:num(vinte)..numero:plur..tipo:cardinal) - > [vinte], 
num(estrut:num('2002')..numero:sing..tipo:ano) - > ["20021. 
num(estrut:num('2004')..numero:sing..tipo:ano) - > [*2004Í. 
num(estrut:num('R$15,00')..numero:sing..tipo:preco) -> ["R$15,001 
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np(estrut:np('Belo Horizonte')..genero:fem..det:nao..sem:'Belo Horizonte') - > [Belo Horizonte']. 
np(estrut:np('Curitiba,)..genero:fem..det:nao..sem:'Curitiba') - > ["Curitiba"]. 
np(estrut:np('Deus')..genero:mas..det:fac..sem:'Deus') - > [Deus], 
np(estrut:np(,Bisa')..genero:fem..det:fac..sem:'Elisa') - > ["Elisa"]. 
np(estrut:np('Europa")..genero:fem..det:obrig..sem:"Europa") - > ["Europa"]. 
np(estrut:np('Jeremias0..genero:mas..det:fac..sem:'Jeremias') - > rJeremias1]. 
np(estrut:np('Lapa')..genero:fem..det:nao..sem:'Lapa') - > fLapal. 
np(estrut:np('Maria')..genero:fem..detrfac..sem:'Maria') - > ["Maria"]. 
np(estrut:npCPaula")..genero:fem..det:fac..sem:"Paula') - > ["Paula"]. 
np(estrut:np('Paulo")..genero:mas..det:fac..sern:'Paulo") - > fPauloX 
np(estrut:np("Ouro Preto,)..genero:fem..det:nao..sem:'Ouro Preto") - > ["Ouro Preto1]. 
np(estrut: np('Terra'). ,genero:fem. ,det:obrig.. sem : 'Terra') - > ['Terra"]. 

tratamento(estriJt:tratamentoCDona')..genero:fem..det:fac) - > [Dona1]. 

mt(l,J):-
teste(l), nl.nl, 
12 is 1+1, 
(I2 =< J -> mt(l2,J); true). 

teste(N):-
teste(N,A), 
writefFRASE: "),imp_frase(A),nl,!, 
statistics(inferences,T1 ), 
teste2(A), 
statistics(inferences,T2), 
T3 is T2 - T1, 
writeCINFERENCIAS: "),write(T3),nl. 

teste2(A):-

analisa(A). 

teste2(J. 

analisa(A):-ana(A). 

ana(F):-
s(estrut:Y,F,[]), 
pprint(Y),fail. 

tf(F):-
writefFRASE: "),imp_frase{F),nl,!, 
s(estrut:Y,F,D), 
pprint(Y),fail. 

imp_frase([]):-nl. 

imp_frase([X|Resto]):-
writeC "), 
write(X), 
imp_firase(Resto). 

pprint(A):-
writef "),nl, 
PP(0,A),!-

PP(X,A):-
A =.. [Cat,Palavra], 
atom(Palavra), 
esp(X), 
write(Cat), 
writef —> '), 
write(Palavra),nl. 



PP(X,A):-
A =.. [CatIResto], 
esp(X), 
write(Cat),nl, 
X2is X+1, 
pplist(X2,Resto). 

pplist(_,D). 

pplist(N,[X|Resto]):-
PP(N,X), 
pplist(N,Resto). 

esp(O). 

esp(X):-
writeC '),write(' "), 
X2 is X-1, 
esp(X2). 
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EI - MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA GRAMÁTICA NORMATIVA PARA SE 

TORNAR TOLERANTE A ERROS 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% GRAMATICA TOLERANTE A ERROS % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%Regra de Erro 38 
sv(estrut:sv(A1,A2)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pron_inicial:sim..atratorsim) - > 

v(estrut:A2..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sn(_)]), 
pron(estrut:A!.catpron:obliquoatono..trans:direto). 

%Regra de Erro 40 
sv(estrut:sv(A1,A2,A3)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pron_inicial:sim..atratorsim) - > 

v(estrut:A2..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sn(J])1 
pron(estrut:A!.numero:N1..genero:G..catpron:obliquoatono..trans:direto), 
sadj(estrut:A3..numero:N1 ..genero:G). 

%Regra de Erro 41 
sv(estrut:sv(A1,A2,A3)..numero:N..pessoa:P..forniav:F..pronJnicial:nao..atrator:nao) ~> 

pron(estrut:A2..catpron:obliquoatono..reflexivo:sim), 
v(estrut:A!.numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sn(_)]), 
sadj(estrut:A3). 

%Regra 42 
sv(estrut:sv(A1,A2b)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pronJnicial:nao..atratornao) - > 

v(estrut:A!.numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sn(_)]), 
pron(estrut:A2..catpron:reto), 
{corresp(A2,A2b)}. 

%Regra de Erro 43 
sv(estrut:sv(A1,A2,A3)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pron_inicial:nao..atrator:nao) - > 

pron(estrut:A2..catpron:obliquoatono..trans:indireto), 
v(estrut:A!.numero:N..pessoa:P..fonmav:F..subcat:[sri(J,sprep(fac:sim)]), 
sn(estrut:A3). 

%Regra de Erro 45 
sv(estrutsv(A1,A2,A3)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pronJnicial:sim..atratorsim) - > 

v(estrut:A2..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sprep(prep:Prep)]), 
pron(estrut:A1..catpron:obliquoatono..reflexivo:sim), 
sprep(estrut:A3..prep:Prep). 

%Regra de Erro 46 
sv(estrut:sv(A1,A2,A3)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pronJnicial:nao..atratornao)-> 

pron(estrut:A2..catpron:obliquoatono..reflexivo:sim), 
v(estrut:A1..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sprep(prep:Prep)]), 
sprep(estrut:A3..prep:Prep). 

%Regra de Erro 47 
sv(estrut:sv(A1 ,A2,A3)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pronJnicial:nao..atrator:nao)-> 

pron(estrut:A2..catpron:obliquoatono..reflexivo:sim), 
v(estrut:A1..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat:[sn(J]), 
sn(estrut:A3..numero:N). 

%Regra de Erro 48 
sv(estnjtsv(A!A2)..numero:N..pessoa:P..formav:F..pronJnicial:sim..atrator:sirn) —> 

v(estrut:A2..numero:N..pessoa:P..formav:F..subcat: •), 
pron(estrut:A!.catpron:obliquoatono..reflexivo:sim). 

%Regra de erro 49 
sv(estrut:sv(A1,A2)..numero:N..pessoa:P..forniav:F..pronJnicial:nao..atratornao) - > 

pron(estrut:A2..cátpron:obliquoatono..reflexivo:slm), 
v(estrut: A1 ..numero: N. .pessoa: P. .formav: F. .subcat: D). 
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%Regra 68 
locadv(estrut:locadv(A1)..modo:maneira) - > 

loc(estrut:A1 ..modo.maneira). 

%Regra 71 
locprep(estrut:locprep(A1)..modo:maneira) - > 

locucao(estrut:A1 ,.modo:maneira). 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% LEXICO % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

prep(estrut:prep(a)..prep:a..vazia:sim) - > Q. 
prep(estrut:prep(a)..prep:a..vazia:nao) - > [a,a]. 

loc(estrut:loc(a,a,bala)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,bala]. 
Ioc(estrut:loc(a,a,caneta)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,caneta], 
loc(estriJt:loc(a,casa)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [casa]. 
loc(estrut:loc(a,casa)..modo:maneira..incorreta:sim) ~> [a,a,casa]. 
loc(estriit:loc(a,as,claras)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [as,claras]. 
loc(estriit:loc(a, a, deriva). .modo:maneira..incorreta:sim)-> [a,deriva]. 
loc(estrut:loc(a,a,direita)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,direita]. 
loc(estrut:loc(a,a,despedida)..modo:maneira..incoiTeta:sim) - > [a,despedida]. 
loc(estrut:loc(a,distancia)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [distancia]. 
Ioc(estrut:loc(a,distancia)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,a,distancia]. 
loc(estrut:loc(a,aslescondidas)..modo:maneira..incorreta:sim) --> [as,escondidas]. 
loc(estrut:loc(a, a, esquerda). .modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,esquerda]. 
loc(estrut:loc(a,as,escuras). ,modo:maneira..incon-eta:sim) - > [as,escuras]. 
loc(estrut:loc(a,a,meia,noite)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,meia,noite]. 
loc(estrut:loc(a,a,noite)..moclo:maneira..incorTeta:sim) - > [a,noite], 
loc(estrut:loc(a,pagar)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [pagar], 
loc(estrut:loc(a,pagar)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,a,pagar], 
loc(estrut:loc(a,pe)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [pe]. 
loc(estrut:loc(a,pe)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a.a.pe], 
loc(estrut:loc(a,pessoas)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [pessoas], 
loc(estrut:loc(a, pessoas). ,modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,a,pessoas]. 
loc(estriit:loc(a,as,pressas)..modo:maneira..incoiTeta:sim) - > [as,pressas]. 
loc(estrut:loc(a, prazo). ,modo:maneira..incorreta:sim) - > [prazo]. 
loc(estrut:loc(a,prazo)..modo:maneira..incoiTeta:sim) - > [a,a,prazo], 
loc(estrut:loc(a,a,sombra)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,sombra], 
loc(estrut:loc(a,terra)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [terra]. 
loc(estrut:loc(a,terra)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,a,terra]. 
loc(estrut:loc(a,a,toa)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,toa]. 
loc(estrut:loc(a,a,tarde)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,tarde], 
loc(estrut:loc(a,a,tardinha)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a.tardinha], 
loc(estrut:lóc(a,trezentos)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [trezentos]. 
loc(estrut:loc(a,as, vezes)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [as, vezes]. 

Iocucao(estrut:locucao(a,a,custa,de)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,custa,de], 
locucao(estrut:locucao(a,a,beira,de)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,beira,de], 
locucao(estrut:locucao(a,a,frente,de)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,frente,de], 
locucao(estrut:locucao(a, a, maneira, de)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,maneira,de]. 
locucao(estrut:locucao(a,a,moda,de)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a,moda,de]. 
locucao(estrut:locucao(a,a,sombra,de)..modo:maneira..incorreta:sim) - > [a, sombra, de], 

corresp(pron(ele), pron(o)). 
corresp(pron(ela),pron(a)). 
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IV - TESTE DE DESEMPENHO DAS GRAMÁTICAS 

TESTE NORMATIVA 
TOP-DOWN 

NORMATIVA 
EARLEY 

NORMATIVA 
BOTTOM UP 

USO CORRETO DE PRÓCLJSE INFERÊNCIAS INFERÊNCIAS INFERÊNCIAS 
teste(01 ,["Elisa",o,beijou]). 9.494 38.877 5.789 
teste(02,[nós,o,censuramos]). 6.308 36.184 5.379 
teste(03,[Elisa',se,machucou]). 10.043 38.879 4.558 
teste(04,[eu,me,referi,a,o,"Paulo"]). 18.002 62.479 13.042 
teste(05,[as,lampadas,se,acenderam,espontaneamente]). 14.415 48.317 8.104 
teste(06, [o, medico, a, deixa, cansada]). 17.046 48.495 11.015 
teste(07,[os,medicos,a,deixam,cansada]). 14.160 48.495 11.015 
teste(08,[eu,me,queixei,de,'Paulo"]). 9.089 43.775 7.125 
teste(09,["Paulo", nos, levou, a, o, cinema]). 22.743 65.257 12.831 
teste(10,[nós,nos,dirigimos,a,eles]). 9.623 54.559 9.122 
teste(11,[alguém,me,telefonou]). 6.617 36.170 4.214 
teste(12,[Deus',te,abencoe]). 9.638 38.842 4.470 
teste(13,[tu,me,enganaste]). 6.797 36.206 4.429 
teste(14, [sem pre, me, esqueço, de, o, seu, nome]). 15.399 50.829 11.846 
teste(15,[quanto,se,espera,de,o,governo]). 15.768 47.790 10.148 
teste(16,[isso,me,comoveu]). 6.617 36.170 4.214 
teste(17,[eu,a,encontrei]). 6.767 35.254 6.290 
teste(18,[ele,a,procurou]). 6.767 36.254 6.290 
teste(19,[ele,se,machucou]). 7.166 36.186 4.148 
teste(20,[ninguém,o,viu]). 6.707 36.184 5.379 
teste(21,[eu,os, vejo,amanha]). 6.589 39.764 6.590 
teste(22,[eu,o,vi,ontem]). 6.916 39.764 6.590 
teste(23, [eles, a, deixam, cansada]). 6.772 39.852 7.634 
teste(24,[ninguém,nos,levou,a,o,cinema]). 19.866 62.564 12.421 
teste(25,[quem,nos,levara,a,o,cinema]). 19.866 62.564 12.421 

Média do uso correto de próclise -> 11.167 44.788 7.803 
USO CORRETO DE ÊNCLISE 
teste(51,[o,carteiro,mostrou,lhe,as,cartas]). 21.493 54.158 11.435 
teste(52,[dirijo,lhe,esta,mensagem]). 12.197 44.030 7.388 
teste(53,[a,secretaria,ofereceu,lhe,um,cafe]). 24.102 55.890 12.439 
teste(54, [rasgaram, me, a, camisa]). 12.197 44.062 8.646 
teste(55,[rasgaram,me,a,camisa,preferida]). 12.611 47.956 11.277 
teste(56,[roubaram,me,os,documentos]). 11.258 43.971 7.630 
teste(57,[o,teatro,oferecia,nos,um,espetáculo,belo]). 22.299 57.975 14.254 
teste(58,[o,teatro,oferecia,nos,um,espetáculo, 
surpreendentemente,belo]). 22.314 61.251 15.593 

teste(59,[o,garoto,trouxe,me,este,presente]). 21.883 54.214 12.396 
teste(60, [o, carteiro, entregou, me, uma, carta]). 22.306 54.158 11.749 
teste(61,[o,carteiro,entregou,me,uma,carta,rasgada]). 22.722 57.975 14.254 
teste(62,[a,secretaria,ofereceu,nos,um,cafe]). 24.102 55.890 12.753 
teste(63,[a,vitima,revelou,me,um,segredo]). 24.102 55.890 12.753 
teste(64, [a, professora, trouxe, me, as, apostilas]). 23.712 55.890 12.753 
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teste(65,[fale,me,de,voce]). 8.108 40.274 5.305 
teste(66,[sinto,me,bem]). 8.132 40.891 4.501 
teste(67,[lembrei,me,de,'Elisa1]). 8.114 40.274 5.723 
teste(68,[despedi,me,de,os,amigos]). 13.761 44.289 8.746 
teste(69,[sentiu,se,mal]). 8.132 40.891 4.501 
teste(70,[deparei,me,com,uma,linda,mulher]). 16.965 47.699 9.395 
teste(71 ,[sentei,me,em,o,sofa]). 14.793 44.288 8.745 
teste(72,[nunca,o,vi]). 6.842 36.134 5.428 
teste(73,[traga,me,as,notas]). 11.384 43.915 6.984 
teste(74,[arrependi,me,de,os,meus,erros]). 12.801 47.378 10.395 
teste(75,[passa,me,o,sal]). 11.248 44.879 8.003 
teste(76,[nunca,o,vi,em,a,escola]). 10.189 48.354 12.381 

Média do uso correto de ênclise -> 15.683 48.561 9.824 
USO INCORRETO DE PRÓCUSE 
teste(101,[alguém,telefonou,me]). 5.555 35.860 4.263 
teste(102,[tu,enganaste,me]). 5.555 35.883 4.505 
teste(103,[nunca,vi,o]). 5.555 35.849 5.469 
teste(104,[sempre,esqueço,me,de,o,seu,nome]). 5.555 48.369 11.551 
teste(105,[ninguém,procurou,o]). 5.555 35.880 5.401 
teste(106,[quanto,espera,se,de,o,governo]). 5.555 45.271 9.828 
teste(107,[isso,comoveu,me]). 5.555 35.860 4.263 
teste{108,[eu,encontrei,a]). 5.555 35.935 6.312 
teste(109,[ele,procurou,a]). 5.555 35.935 6.312 
teste(110,[ele,machucou,se]). 5.555 35.860 4.229 
teste(111 .[ninguém, viu,o]). 5.555 35.880 5.401 
teste(112,[eu,vejo,os,amanha]). 5.555 39.012 6.580 
teste(113,[eu,vi,o,ontem]). 5.555 39.012 6.580 
teste(114,[eles,deixam,a,cansada]). 5.555 39.070 7.587 
teste(115,[eu,referi,me,a,a,professora]). 5.555 45.427 13.277 
teste(116,[eu,referi,me,a,o,'Paulo']). 5.555 45.351 12.753 
teste(117,[eu,queixei,me,de,'Paulo']). 5.555 42.119 6.860 
teste(118,[nós,dirigimos,nos,a,eles]). 5.555 42.199 8.857 

Média do uso incorreto de próclise 5.555 39.376 7.224 
USO INCORRETO DE ÊNCLISE 
teste(151 ,[lhe,mostrou,a,carta]). 5.270 38.513 8.207 
teste(152, [lhe, dirijo, esta,mensagem]). 5.270 38.481 7.263 
teste(153,[me,roubaram,os.documentos]). 5.270 38.455 7.500 
teste{154,[me,esqueci,de,o,livro]). 5.270 41.585 8.552 
teste(155,[comprei,ele,para,voce]). 6.143 40.149 4.982 
teste(156,[me,traga,as,apostilas]). 5.270 38.432 6.854 
teste(157,[me,rasgaram,a,camisa]). 5.270 38.513 8.516 
teste(158,[me,queixei,de,'Paulo"]). 5.270 38.433 5.584 
teste(159,[nos,dirigimos,a,eles]). 5.270 38.513 7.581 
teste(160,[me,fale,de, voce]). 5.270 38.433 5.166 
teste{161,[me,sinto,bem]). 5.270 35.303 3.935 
teste(162,[me,lembrei ,de,'Elisa]). 5.270 38.433 5.584 
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teste(163,[me,despedi,de,os,amigos]). 5.270 41.585 8.552 
teste(164,[me,deparei,com,uma,linda,mulher]). 5.270 44.690 9.141 
teste(165,[me,sentei,em,o,sofa]). 5.270 41.584 8.551 
teste(166,[se,sentiu,mal]). 5.270 35.303 3.935 
teste(167,[me,passa,o,sal]). 5.270 38.455 7.831 

Média do uso incorreto de ênclise 5.321 39.109 6.926 
USO CORRETO DE CRASE 
teste(201,[falei,a,a,professora]). 19.864 56.051 10.788 
teste{202, ['Paulo', distribuiu, o, material, a, as, candidatas]). 30.458 79.698 16.057 
teste(203,[entreguei,o,livro,a,a,professora]). 29.750 75.661 15.875 
teste(204,[o,carteiro,entregou,uma,carta,a,a,professora]). 40.707 86.016 20.057 
teste(205,['Paulo',levou,'Elisa',a,a,praia]). 25.885 75.579 14.717 
teste{206, ['Elisa', mostrou, a, carta, a, a, diretora]). 33.547 80.213 18.748 
teste(207,['Paulo',escreveu,uma,carta,a,a,professora]). 33.547 80.066 17.086 
teste(208,[fiui,a,a,feira,ontem]). 20.482 59.802 11.998 
teste(209,[as,criancas,foram,a,a,praca]). 27.780 68.057 14.913 
teste(210,[o,menino,foi,a,a,igreja]). 30.435 68.659 15.946 
teste(211,[fui,a,a,escola]). 19.864 56.051 10.788 
teste(212,[ftji,a,a,'Europa']). 18.000 55.966 10.622 
teste(213,[fui,a,aquela,farmacia]). 19.984 56.416 10.004 
teste(214,['Elisa',chegou,a,as,seis,horas]). 9.431 50.280 12.513 
teste(215, [os, guardas, chegaram, a,a, cabana]). 28.536 76.597 16.075 
teste(216, [os, ádadaos, obedecerão, a, aquelas, regras]). 25.451 68.437 14.828 
teste(217,[fui,a,a,casa,de,o,pai]). 46.609 68.596 18.988 
teste(218,[vou,a,a,terra,de,meus,pais]). 27.527 67.742 17.107 
teste(219, [o, cigarro, e, prejudicial, a, a, saúde]). 22.826 82.077 17.012 
teste(220,[vou,a,a,casa,de,'Paulo']). 26.658 64.557 15.941 
teste(221, ['Paulo', foi, a, o,cinema,a, as, escondidas]). 23.159 74.330 19.140 
teste(222,[cheguei,a,a,cidade,ontem]). 20.482 59.802 11.998 
teste(223,[vamos,a,aquele,baile]). 18.844 56.416 10.004 
teste(224,[voltei,a,a,escola]). 20.912 64.744 11.239 
teste(225,['Paulo',esta,a,a,beira,de,uma,catastrofe]). 35.598 83.594 18.587 
teste(226,[estavamos, a, a, beira, de, uma, catástrofe]). 27.019 73.332 15.218 
teste{227,['Paulo',saiu,de,sua,casa,a,as,seis,horas]). 12.809 61.063 16.562 
teste{228,['Paulo',foi,a,a,praia]). 23.275 62.709 12.975 
teste(229,[chegamos,a,a,terTa.de,nossa,familia]). 30.447 76.435 17.603 
teste(230,[fomos,a,a,grande,'Belo Horizonte']). 21.835 59.922 12.807 
teste(231 .[vamos,a,a,belíssima,'Ouro Preto"]). 21.835 59.890 12.633 
teste(232,[iremos,a,a,casa,de,os,ecologistas]). 43.513 68.596 18.988 
teste(233, [conserve, a, a, direita]). 18.847 40.955 10.077 
teste(234,[a,mae.de,a,'Paula',vai,a,a,reunião,a,as,duas,horas]). 55.482 99.736 34.671 
teste{235,[vou,a,a,belíssima,'Curitiba"]). 21.835 59.890 12.633 
teste(236,[vamos,a,a,histórica,'Ouro Preto"]). 21.835 59.890 12.633 
teste(237, [fui, a,a, famosa,'Lapa"]). 21.835 58.890 12.633 
teste(238,[dei,a,'maçâ',a,a,'moça']). 30.596 75.752 16.891 
teste(239,["Paulo',preencheu,o,formulario,a,a,caneta]). 13.817 55.956 17.098 
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teste(240,[os,astronautas,regressaram,a,a,Terra']). 25.622 68.064 15.383 
teste(241 .[passou,a,a,distancia,de,quinze,metros]). 26.740 67.742 17.107 
teste(242,[fui,a,a,loja,de,'Maria]). 27.097 64.296 15.147 
teste(243,[a,menina,de,a,'Paula',falou,a,a,'moça']). 54.357 84.682 25.325 
teste(244,[a,inquilina,de,a,casa,pagou,a,conta,a,a,proprietária]). 67.975 103.633 31.793 
teste(245,[a,a,tarde,chegaram,a,a,casa,de,a,'Paula*]). 46.807 99.841 29.727 
teste(246,[as,criancas,foram,a,a,praca,a,a,tarde]). 28.962 80.046 23.598 
teste(247,[a,a,noite,a,banda,tocou,a,as,autoridades]). 32.276 89.642 23.592 
teste(248,[a,a,noite,'Paula',voltou,a,a,escola]). 30.707 92.789 21.810 
teste(249,[a,professora,concluiu,a,pesquisa,a,as,seis,horas]). 23.634 66.794 22.706 
teste(250,[a,professora,concluiu,a,pesquisa]). 22.574 51.743 13.404 
teste(251,[a,procura,de,as,criminosas,terminou,a,as,dez,horas]). 40.086 73.527 22.951 
teste(252,[a,as,vezes,as,alunas,acertam,as,questões]). 26.921 70.540 17.000 
teste(253,[as,empresas,demonstram,a,preocupacao,a,a,saúde]). 38.514 86.071 21.083 
teste(254,[a,a,tarde,'Paula',foi,a,a,praia,a,as,escondidas]). 32.051 96.683 28.862 
teste(255,[a,a,tarde,as,enancas,dirigiram,se,a,a,praia]). 33.691 92.621 25.012 
teste(256,[a,a,tarde,a,diretora,compareceu,a,a,festinha,de,as, alunas]). 51.028 101.971 32.130 
teste(257,[a,a,tardinha,fomos,a,a,fazenda,de,a,'Paula']). 46.785 91.179 28.385 
teste(258,[a,a,tarde,'Paulo',mandou,a,carta,a,a,namorada]). 38.165 102.305 27.454 
teste(259,[a,a,meia,noite,bateram,a,a,porta,de,a,casa,de,'Paulo]). 58.745 102.562 35.504 
teste(260,[entreguei,a,chave,a,a,simpati ca,'Dona','Maria]). 33.005 83.052 20.454 
teste(261 ,[a,a,tardinha,retornei,a,casa]). 19.452 59.881 16.530 
teste(262,[a,a,tardinha,voltei,a,a,casa,de,a,'Paula]). 46.807 99.841 29.727 
teste(263,['Paulo',ofereceu,a,medalha,a,a,funcionaria,de,a, 
recepcao]). 63.844 92.511 27.269 

Média do uso correto de crase 30.749 73.816 18.514 
ORAÇÕES QUE NÃO USAM CRASE 
teste(301,[vou,a,'Curitiba',amanha]). 9.068 51.162 7.941 
teste(302,[fomos,a,'Belo Horizonte"]). 9.051 47.838 6.731 
teste(303,[vamos,a,"Ouro Preto]). 9.051 47.838 6.731 
testeí304,[eu,me,dirijo,a,voce]). 10.202 54.559 8.980 
teste(305,[chegamos,a,uma,casa,deserta]). 21.683 68.429 12.074 
teste(306,[eu,me,refiro,a,ela]). 11.159 61.086 9.856 
teste(307,["Paulo',assistira,a,essa,peca]). 22.795 61.836 10.898 
teste(308,[escrevi,uma,carta,a,'Deus]). 19.120 65.209 11.172 
teste(309,[escrevi,uma,carta,a,"Jeremias]). 19.120 65.209 11.172 
testeßlOJfui.a/Lapa]). 9.051 47.838 6.731 
teste(311, [ele, se, dirigiu, a, uma,funcionaria, de, a, recepcao]). 51.303 74.707 20.235 
teste(312,[andamos,a,pe]). 5.821 36.919 6.524 
teste(313,[,Elisa,

llancou,as,contas,a,pagar]). 20.248 69.563 12.901 
teste(314,[as,vitimas,chegaram,a,trezentos]). 17.230 65.986 10.875 
teste{315,[a,embarcacao,chegou,a,terra]). 18.150 41.099 13.673 
teste(316,[eu,o,reconheci,a,distancia]). 6.708 53.380 11.932 
teste(317,[gostei,de,a,casa]). 15.445 41.099 9.058 
teste(318,[gostei,de,a,casa,de,a,,Elisa]). 33.540 53.380 18.077 
teste(319,[gostei,de,a,casa,de,'Elisa']). 20.451 49.347 13.501 

Média de orações que não usam crase -> 17.326 55.604 11.003 
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USO FACULTATIVO DE CRASE 
teste(401,[entreguei,o,cheque,a,a,'Elisa]). 27.886 75.576 16.400 
teste(402,[entreguei,o,cheque,a,'Bisa"]). 18.274 65.265 12.819 
teste(403,["Paulo" .trouxe,este,presente,a,a,'Elisa1]). 30.837 80.037 18.258 
teste(404,["Paulo",trouxe,este,presente,a,'Elisa]). 21.225 69.726 14.677 
teste(405,[escrevi,uma,carta,a,a,"Elisa"]). 28.732 75.520 15.754 
teste(406,[escrevi1uma,carta,a,"Elisa"]). 19.120 65.209 12.173 
teste(407,[ele,se,dirigiu,a,a,sua,sala]). 20.535 65.939 15.292 
teste(408, [ele, se, dirigiu, a, sua, sala]). 11.585 57.819 11.710 
teste(409,[Paulo",foi,"ate a',a,janela]). 18.805 47.931 10.541 
teste{410,["Paulo", foi, ate, a,janela]). 18.805 47.931 10.541 
teste(411, [dei, uma, flor, a, a, minha, mae]). 30.108 78.804 16.924 
teste(412,[dei,uma,flor,a,minha,mae]). 20.495 65.504 13.342 
teste(413, [chegamos, a, a, nossa,terra]). 20.418 68.026 12.948 
teste(414,[chegamos,a,nossa,terra]). 10.877 57.726 9.359 
teste(415,[fui,a,a,sua,casa,a,a,noite]). 20.330 70.932 21.159 
teste(416,[fui,a,sua,casa,a,a,noite]). 11.380 62.812 17.570 
teste(417,[o,mensageiro,entregou,a,encomenda,a,'Dona','Maria]). 29.418 79.061 20.380 
teste(418,[o,mensageiro,entregou,a,encomenda,a,a,'Dona', 
•Maria]). 39.031 89.361 23.962 

teste(419,[fiji,a,sua,casa,a,a,noite]). 11.380 62.812 17.570 
teste(420,[fui,a,a,sua,casa,a,a,noite]). 20.330 70.932 21.159 

Média do uso facultativo de crase 21.479 67.846 15.627 
AUSÊNCIA DE CRASE 
teste(501 .[falei,a,professora]). 8.762 47.529 6.844 
teste(502, ["Paulo', distribuiu, o, material, as, candidatas]). 17.145 51.642 11.909 
teste(503,[entreguei,o,livro,a,professora]). 17.898 64.869 11.808 
teste(504, [o, carteiro, entregou, uma, carta, a, professora]). 28.783 75.228 15.857 
teste(505,["Paulo", levou,'Sisa', a,praia]). 14.119 64.877 10.603 
teste(506,[Elisa",mostrou,a,carta,a,diretora]). 21.662 69.464 14.587 
teste(507,[Paulo',escreveu,uma,carta,a,professora]). 21.662 69.317 12.925 
teste(508,[fui,a,feira,ontem]). 8.762 50.658 8.001 
teste<509,[as,criancas,foram,a,praça]). 16.606 59.539 10.836 
teste(510,[o,menino,foi,a,igreja]). 19.225 60.141 11.833 
teste(511,[fui,a,escola]). 8.762 47.529 6.844 
teste(512,[fui,aquela,farmacia]). 5.477 35.749 5.829 
teste(513, [Elisa', chegou, as, seis, horas]). 8.449 45.028 8.239 
teste(514, [os, guardas, chegaram, a.cabana]). 16.771 65.896 11.953 
teste(515, [os, cidadaos, obedecerão, aquelas, regras]). 13.027 47.851 10.457 
teste(516,[fui,a,casa,de,o,pai]). 8.762 56.960 14.575 
teste(517,[vou,a,terra,de,meus,pais]). 8.762 56.937 12.737 
teste(518,[o,cigarTo.e,prejudicial,a,saúde]). 18.366 71.417 13.085 
teste{519,[eu,me,referi,a,professora]). 9.872 54.276 9.520 
teste(520,[vou,a,casa,de,'Paulo']). 8.762 53.808 11.607 
teste(521,[Paulo',foi,a,o,cinema,as,escondidas]). 21.857 69.016 14.804 
teste{522, [cheguei, a, cidade, ontem]). 8.762 50.658 8.001 
teste(523,[vamos,aquele,baile]). 5.477 35.749 5.829 
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teste(524,[voltei,a,escola]). 9.219 54.039 7.250 
teste(525,[Paulo',esta,a,beira,de,uma,catástrofe]). 19.674 72.169 14.099 
teste(526,[estavamos,a,beira,de,uma,catástrofe]). 12.803 62.828 10.932 
teste(527,[ela,se,vestia,a,moda,de,'Paulo"]). 9.872 60.515 11.214 
teste(528,["Paulo1,saiu,de,sua,casa,as,seis,horas]). 11.599 55.701 12.178 
teste(529,["Paulo",foi,a.praia]). 12.104 54.230 8.901 
teste(530,[ele,me,levou,a,beira.de,a,praia]). 9.872 63.725 15.256 
teste(531 .[chegamos,a,terra,de,nossa,familia]). 9.219 63.466 13.165 
teste(532,[fomos,a,grande,"Belo Horizonte"]). 8.762 50.681 8.803 
teste(533,[vamos,a,belíssima,"Ouro Preto"]). 8.762 50.658 8.629 
teste(534,[iremos,a,casa,de,os,ecologistas]). 8.762 56.960 14.575 
teste(535,[ela,se,referiu,aquelas,palavras]). 6.587 42.496 8.505 
teste(536,[conserve,a,direita]). 9.219 36.791 5.923 
teste(537,[a,mae,de,a,'Paula',vai,a,reuniao,a,as,duas,horas]). 43.053 88.636 30.138 
teste(538,[fui,a,'Europa]). 8.771 47.529 6.709 
teste(539,[eu,me,referi,a,professora]). 9.872 54.276 9.520 
teste(540,[dei,a,'maçâ',a,'moça]). 18.744 64.960 12.824 
teste(541,[ela,se,referiu,aquele,cavalheiro,de,o,terno,cinza]). 6.587 55.036 18.792 
teste(542,["Paulo',preencheu,o,formulario,a,caneta]). 12.960 51.674 12.804 
teste(543,[os,astronautas,regressaram,a,Terra]). 16.321 59.631 11.337 
teste(544,[passou,a,distancia,de,quinze,metros]). 8.762 56.937 12.737 
teste(545,[a,menina,de,a,'Paula",falou,a,"moça]). 43.053 76.034 20.992 
teste(546,[a,inquilina,de,a,casa,pagou,a,conta,a,proprietária]). 55.886 92.680 27.307 
teste(547,[a,a,tarde,chegaram,a,casa,de,a,'Paula]). 21.618 86.323 25.164 
teste(548,[a,tarde,chegaram,a,a,casa,de,a,"Paula]). 13.782 57.928 25.164 
teste(549,[as,criancas,foram,a,praca,a,a,tarde]). 16.606 69.106 19.409 
teste(550,[as,criancas,fóram,a,a,praca,a,tarde]). 27.939 75.670 19.210 
teste(551, [a, noite, a, banda, tocou, a, as, autoridades]). 13.782 54.661 19.175 
teste(552, [a, a, noite, a, banda, tocou, as, autoridades]). 24.070 69.631 19.420 
teste(553,[a,noite,"Paula",voltou,a,a,escola]). 13.782 51.568 17.392 
teste(554,[a,a,noite,'Paula',voltou,a,escola]). 23.160 82.079 17.619 
teste(555, [a, professora, concluiu, a, pesquisa,as, seis, horas]). 22.373 61.417 18.307 
teste(556,[a,procura,de,as,criminosas,terminou,as,dez,horas]). 38.900 68.071 18.473 
teste(557, [as, vezes, as, alunas, acertam, as, questões]). 10.653 49.541 12.673 
teste(558,[as,empresas,demonstram,a,preocupacao,a,saúde]). 26.590 75.283 16.883 
teste(559,[a,tarde,'Paula',foi,a,a,praia,a,as,escondidas]). 13.782 61.067 24.394 
teste(560,[a,a,tarde,'Paula',foi,a,praia,a,as,escondidas]). 23.444 85.960 24.546 
teste(561,[a,a,tarde,'Paula',foi,a,a,praia,as,escondidas]). 30.723 91.301 24.436 
teste(562,[a,tarde,a,diretora,compareceu,a,a,festinha,de,as,alunas]). 13.782 64.143 27.460 
teste(563,[a,a,tarde,a,diretora,compareceu,a,festinha,de,as,alunas]). 26.140 90.822 27.390 
teste(564,[a,tardinha,fomos,a,a,fazenda,de,a,'Paula]). 13.782 57.885 23.862 
teste(565,[a,a,tardinha,fomos,a,fazenda,de,a,,Paula]). 21.230 80.057 23.875 
teste(566,[a,tarde,'Paulo',mandou,a,carta,a,a,namorada]). 13.782 57.884 22.949 
teste(567, [a, a, tarde,''Paulo', mandou, a, carta, a, namorada]). 29.898 91.508 23.185 
teste(568,[a,meia,noite,bateram,a,a,porta,de,a,casa,de,'Paulo]). 13.782 67.273 30.697 
teste{569,[a,a,meia,noite,bateram,a,porta.de,a,casa,de,"Paulo]). 21.234 89.446 30.435 



132 

testeí570,[entreguei,a, chave, a, simpatica.'Dóna",'Maria]). 18.744 71.217 16.302 
teste(571, [a, tardinha, retornei, a, casa]). 13.782 45.205 12.286 
teste(572,[a,tardinha,voltei,a,a,casa,de,a,'Paula]). 13.782 57.928 25.164 
teste(573,[a,a,tardinha,voltei,a,casa,de,a,'Paula1]). 21.618 86.323 25.164 
teste(574,["Paulo1,ofereceu,a,medalha,a,funcionaria,de,a,recepcao]). 21.662 78.933 22.547 

Média da ausência de crase -> 16.792 62.892 15.741 
USO INCORRETO DE CRASE 
teste(601,[eu,me,dirijo,a,a, voce]). 18.797 62.383 12.250 
teste(602, [chegamos, a, a, uma, casa, deserta]). 18.735 70.587 14.845 
teste(603,[eu,me,refiro,a,a,ela]). 20.363 71.075 12.863 
teste(604,rPaulo',assistira,a,a,essa,peca]). 20.603 64.956 13.952 
teste(605,[fomos,a,a,'Belo Horizonte1]). 17.696 55.636 9.934 
teste(606,[vamos,a,a,'0uro Preto1]). 17.696 55.636 9.934 
teste(607,[escrevi,uma,carta,a,a,'Deus1]). 28.332 75.103 14.252 
teste(608,[escrevi,uma,carta,a,a,'Jeremias]). 28.332 75.103 14.252 
teste(609,[ele,se,dirigiu,a,a,uma,funaonaria.de,a,recepcao]). 18.797 74.981 22.725 
teste(610,[andamos,a,a,pe]). 6.318 40.826 9.942 
teste(611,["Elisa',lançou,as,contas,a,a,pagar]). 29.624 79.624 16.179 
teste(612,[comprei,a,casa,a,a,prazo]). 11.090 50.416 16.832 
teste(613,[a,embarcacao,chegou,a,a,terra]). 18.576 54.714 17.020 
teste(614,[eu,o,reconheci,a,a,distancia]). 7.157 47.625 15.302 
teste(615, [a, inquilina, de, a, a,casa, pagou, a, conta, a, a, proprietária]). 37.420 73.612 33.547 
teste(616,[a,as,vezes,as,alunas,acertam,a,as,questões]). 23.964 72.719 20.274 
teste(617, [a, a, tardinha, retomei, a, a, casa]). 19.875 63.720 19.880 

Média uso incorreto de crase -> 20.199 64.042 16.117 
USO CORRETO DE CRASE E PRONOME OBLÍQUO 
teste(701, [ele, a, beijou, a, a, despedida]). 7.776 48.091 16.344 
teste{702,[sentaram.se,a,a,sombra,de,a,arvore]). 23.121 71.070 18.714 
teste(703,[referia,se,a,aquela,em barca cao,a,a,deriva]). 21.362 71.909 20.073 
teste(704,[a,'moça1,se,referia,a,as,colegas,de,a,faculdade]). 61.156 85.087 24.625 
teste(705,[referia,se,a,a,casa,de,as,suas,filhas]). 41.778 75.131 21.398 
teste(706,[dirigi,me,a,aquela,cidade,a,a,noite]). 21.362 71.909 20.073 
teste(707, [reconheceu, me, a, a, distancia, de, duzentos, metros]). 26.937 71.244 18.514 
teste(708,["Paulo1, dedicava, se, a, as, artes]). 20.835 65.193 12.310 
teste(709,[o,policial,dirigiu.se,a,uma,senhora,suspeita]). 31.094 74.982 17.802 
teste(710,[convidaram,me,para,a,festa,de,a,"Paula]). 33.728 56.657 18.696 
teste(711 .[levantei,me,a,as,pressas]). 6.566 44.205 10.209 
teste(712,[mantenha,se,a,a,direita]). 6.562 44.365 11.695 
teste(713,[nunca,me,dirigi,a,a,professora]). 21.249 62.722 13.646 
teste(714,[sem pre,a,encontrávamos,a,ajanela]). 11.763 63.202 15.944 
teste(715,[eu,me,referi,a,a,professora]). 21.024 62.772 13.597 
teste(716,[Paulo1,nos,telefonou,a,a,noite]). 10.467 50.480 13.309 
teste(717,[eu,me,refiro,a,a,professora,de,a,'Paula]). 49.154 83.665 23.414 
teste{718,[eu,me,referi,a,a,professora]). 21.024 62.772 13.597 
teste(719,[ele,se,vestia,a,a,moda,de,"Paulo]). 20.294 70.163 15.569 
teste(720, [ninguém, me, levou, a, a, bei ra, de, a, praia]). 24.084 74.269 19.466 
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teste(721, [eu, me, refiro, a,aquelas, palavras]). 20.536 71.776 13.695 
teste(722,[ela,se,referiu,a,aquelas,palavras]). 18.989 63.060 12.898 
teste(723,[eu,me,referi,a,a,professora]). 21.024 62.772 13.597 
teste(724,[ela,se,referiu,a,aquele,cavalheiro,de,o,temo,cinza]). 49.530 79.192 24.231 

Média do uso correto de crase e pronome oblíquo -> 24.642 66.112 16.809 
USO INCORRETO DE CRASE OU PRONOME OBLÍQUO 
teste(801, [ele, a, beijou, a, despedida]). 7.007 43.879 12.350 
teste(802,[sentaram,se,a,sombra,de,a,arvore]). 8.942 60.463 13.912 
teste(803,[sentaram,se,a,a,sombra,de,a,a,arvore]). 22.133 73.761 21.603 
teste(804, [se, sentaram, a, a, sombra, de, a, arvore]). 5.270 51.231 18.415 
teste(805,[referia,se,aquela,embarcacao,a,a,deriva]). 5.657 48.801 15.792 
teste(806, [referia, se, a, aquela, embarcacao, a, deriva]). 20.393 67.587 15.761 
teste(807, [se, referia, a, aquela, embarcacao, a, a, deriva]). 5.270 51.232 19.834 
teste(808,[a,tarde,as,criancas,dirigiram,se,a,a,praia]). 13.782 57.803 20.578 
teste(809,[a,a,tarde,as,criancas,dirigiram,se,a,praia]). 26.088 84.038 20.810 
teste(810,[a,'moça',se,referia,as,colegas,de,a,faculdade]). 18.558 62.278 19.975 
teste(811 .[referia,se,a,casa,de,as,suas,filhas]). 8.942 63.551 16.974 
teste(812,[se,referia,a,a,casa,de,as,suas,filhas]). 5.270 54.278 21.019 
teste(813, [dirigi, me, a, aquela, cidade, a, noite]). 20.393 67.587 15.761 
teste(814,[me,dirigi,a,aquela,cidade,a,a,noite]). 5.270 51.232 19.834 
teste(815,[reconheceu,me,a,distancia,de,duzentos,metros]). 8.942 60.422 14.127 
teste(816,[me,reconheceu,a,a,distancia,de,duzentos,metros]). 5.270 51.149 18.172 
teste(817,["Paulo',dedicava,se,as,artes]). 8.573 45.252 8.268 
teste(818,[o,policial,dirigiu,se,a,a,uma,senhora,suspeita]). 27.904 77.331 20.450 
teste(819,pevantei,me,as,pressas]). 5.529 39.048 6.052 
teste(820, [me, levantei, a, as, pressas]). 5.270 41.647 9.869 
teste(821,[mantenha,se,a,direita]). 5.843 40.185 7.525 
teste(822, [se, mantenha, a, a, direita]). 5.270 41.741 11.355 
teste(823, [nunca, me, dirigi, a, professora]). 10.118 54.245 9.588 

teste(824, [nunca, dirigi, me, a, a,professora]). 5.555 45.396 13.345 
teste(825,[sem pre,a,encontrávamos,a,janela]). 7.948 54.801 12.418 
teste(826, [eu, refiro, me, a, a, professora.de, a,''Paula1]). 5.555 54.919 22.808 

Média do uso incorreto de crase e pronome oblíquo -> 10.567 55.533 15.638 
MÉDIA GERAL 16.316 56.153 12.839 
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TESTE 
TOLERANTE 

A ERROS 
TOP-DOWN 

TOLERANTE 
A ERROS 
EARLEY 

TOLERANTE 
A ERROS 

BOTTOM-UP 
USO CORRETO DE PRÓCLISE INFERÊNCIAS INFERÊNCIAS INFERÊNCIAS 
teste(01 XEüsa',0,beijou]). 12.973 67.594 8.550 
teste(02,[nós,o,censuramos]). 8.760 60.663 8.141 
teste(03, ["Elisa", se, machucou]). 16.069 67.864 7.752 
teste(04,[eu,me,referi.a,o/Paulo"]). 33.887 110.543 19.918 
teste(05,[as,lampadas,se,acenderam,espontaneamente]). 22.517 86.634 14.889 
teste(06,[o,medico,a,deixa,cansada]). 26.936 81.603 15.738 
teste(07, [os, medicos, a, deixam, cansada]). 23.545 81.603 15.738 
teste(08,[eu,me,queixei,de,"Paulo"]). 12.005 68.663 12.056 
teste(09,["Paulo',nos,levou,a,o,cinema]). 44.867 122.700 19.100 
teste(10,[nós,nos,dirigimos,a,eles]). 24.693 102.328 14.655 
teste(11,[alguém,me,telefonou]). 9.494 60.649 7.657 
teste(12,["Deus',te,abençoe]). 13.294 67.594 6.977 
teste(13,[tu,me,enganaste]). 12.998 60.685 8.128 
teste(14,[sem pre,me,esqueço,de,o,seu,nome]). 19.517 76.167 18.577 
teste<15,[quanto,se,espera,de,o,governo]). 19.074 72.906 16.121 
teste(16,[isso,me,comoveu]). 9.494 60.649 7.657 
teste(17,[eu, a, encontrei]). 9.683 60.760 9.297 
teste(18,[ele,a,procurou]). 9.683 60.760 9.297 
teste(19, [ele, se, machucou]). 10.082 60.665 7.343 
teste(20,[ninguém,o,viu]). 9.623 60.663 8.141 
teste(21,[eu,os,vejo,amanha]). 9.505 66.479 9.958 
teste{22,[eu,o,vi,ontem]). 9.832 66.479 9.958 
teste(23, [eles, a, deixam, cansada]). 12.916 66.586 11.272 
teste(24,[ninguém,nos,levou,a,o,cinema]). 35.985 110.597 18.691 
teste(25,[quem,nos,levara,a,o,cinema]). 35.985 110.597 18.691 

Média do uso correto de próclise -> 18.137 76.497 12.172 
USO CORRETO DE ÊNCLISE 
teste(51, [o, carteiro, mostrou, lhe, as, cartas]). 27.763 85.648 18.737 
teste(52,[dirijo,lhe,esta,mensagem]). 14.565 68.060 10.848 
teste(53, [a, secretaria, ofereceu, lhe, um, cafe]). 30.498 87.652 17.935 
teste(54,[rasgaram,me,a,camisa]). 14.565 68.119 13.159 
teste(55,[rasgaram,me,a,camisa,preferida]). 18.673 74.468 16.797 
teste(56,[roubaram,me, os, documentos]). 13.608 68.001 11.898 
teste(57,[o,teatro,oferecia,nos,um,espetáculo,belo]). 32.261 91.861 21.320 
teste(58,[o,teatro,oferecia,nos,um,espetáculo,surpreendentemente, 
belo]). 28.946 95.308 23.267 

teste(59,[o,garoto,trouxe,me,este,presente]). 28.153 85.643 18.874 
teste(60,[o,carteiro,entregou,me,uma,carta]). 28.594 85.587 17.808 
teste(61, [o, carteiro, entregou, me, uma, carta, rasgada]). 32.702 91.861 21.320 
teste(62, [a, secretaria, ofereceu, nos, um, cafe]). 30.498 87.652 19.057 
teste(63,[a,vitima,revelou,me,um.segredo]). 30.498 87.652 19.057 
teste(64, [a, professora, trouxe, me, as, apostilas]). 30.108 87.713 21.108 
teste(65,[fale,me,de,voce]). 10.341 64.141 9.036 
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teste(66,[sinto,me,bem]). 14.074 68.119 7.774 
teste(67,[lembrei,me,de,'Elisa]). 10.347 64.141 9.477 
teste(68,[despedi,me,de,os,amigos]). 16.384 68.384 13.542 
teste(69,[sentiu,se,mal]). 14.074 68.119 7.774 
teste(70, [deparei, me, com, uma, linda, mulher]). 39.460 88.275 14.585 
teste(71 .[sentei,me,em,o,sofa]). 17.416 68.383 13.459 
teste(72,[nunca,o,vi]). 10.726 60.595 8.063 
teste(73,[traga,me,as,notas]). 13.734 68.006 13.171 
teste(74,[arrependi,me,de,os,meus,erros]). 15.268 71.713 16.076 
teste(75,[passa,me,o,sal]). 14.666 73.365 12.509 
teste(76,[nunca,o,vi,em,a,escola]). 14.215 90.588 17.733 

Média do uso correto de ênclise 21.236 77.656 15.169 
USO INCORRETO DE PRÓCUSE 
teste(101 .[alguem,telefonou,me]). 8.669 60.523 7.621 
teste{102,[tu,enganaste,me]). 12.200 60.594 8.119 
teste(103,[nunca,vi,o]). 10.105 60.517 8.416 
teste(104, [sem pre, esqueço, me,de,o, seu, nome]). 18.446 76.041 18.212 
teste(105,[ninguém,procurou,o]). 9.158 60.585 8.494 
teste(106, [quanto, espera, se, de, o, governo]). 18.249 72.780 15.756 
teste(107, psso, comoveu, me]). 8.669 60.523 7.621 
teste(108,[eu,encontrei,a]). 9.218 60.667 9.650 
teste(109,[ele,procurou,a]). 9.218 60.667 9.650 
teste(110,[ele,machucou,se]). 9.344 60.565 7.720 
teste{111 .[ninguém,viu,o]). 9.158 60.585 8.494 
teste(112,[eu, vejo,os,amanha]). 9.040 66.404 10.333 
teste(113,[eu, vi,o,ontem]). 9.367 66.404 10.333 
teste(114,[eles,deixam,a,cansada]). 12.850 66.499 11.681 
teste(115,[eu,referi,me,a,a,professora]). 39.957 125.348 20.532 
teste<116,[eu,referi,me,a,o,'Paulo"]). 33.062 110.417 19.553 
teste(117,[eu,queixei,me,de,'Paulo]). 11.180 68.537 11.691 
teste(118,[nós,dirigimos,nos,a,eles]). 24.447 102.202 14.290 

Média do uso incorreto de próclise -> 14.574 72.214 11.565 
USO INCORRETO DE ÊNCUSE 
teste(151,[lhe,mostrou,a,carta]). 12.906 65.640 12.364 
teste(152,[lhe,dirijo,esta,mensagem]). 12.906 65.581 11.175 
teste(153,[me,roubaram,os,documentos]). 12.870 65.850 12.288 
teste(154,[me,esqueci,de,o,livro]). 18.280 68.502 13.879 
teste(155,[comprei,ele,para, voce]). 9.340 69.870 9.308 
teste(156, [me,traga, as, apostilas]). 12.996 65.855 13.561 
teste(157,[me,rasgaram,a,camisa]). 13.827 65.968 13.549 
teste{158,[me,queixei,de,'Paulo]). 11.211 64.259 9.814 
teste(159, [nos, dirigimos, a, eles]). 24.942 98.771 12.413 
teste( 160, [me,fale, de, voce]). 11.205 64.259 9.373 
teste(161,[me,sinto,bem]). 13.765 62.677 7.390 
teste(162,[me,lembrei,de,'Elisa]). 11.211 64.259 9.814 
teste<163,[me,despedi, de,os,amigos]). 17.248 68.502 13.879 
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teste(164,[me,deparei.com,uma,linda,mulher]). 40.324 88.393 14.922 
teste(165,[me,sentei,em,o,sofa]). 18.280 68.501 13.796 
teste(166, [se, sentiu, mal]). 13.765 62.677 7.390 
teste(167,[me,passa,o,sal]). 13.746 66.901 12.874 

Média do uso incorreto de ênclise -> 15.813 69.204 11.635 
USO CORRETO DE CRASE 
teste(201, [falei, a, a, professora]). 38.900 118.244 15.423 
teste(202, ['Paulo', distribuiu, o, material, a, as, candidatas]). 48.647 150.029 24.911 
teste(203, [entreguei, o, livro, a, a, professora]). 50.620 163.751 22.675 
teste(204,[o,carteiro,entregou,uma,carta,a,a,professora]). 65.531 180.207 28.648 
teste(205,['Paulo',levou,'Elisa',a,a,praia]). 47.576 164.315 21.304 
teste(206,['Elisa',mostrou,a,carta,a,a,diretora]). 55.736 172.295 26.630 
teste(207, ['Paulo', escreveu, uma, carta, a, a, professora]). 55.736 172.121 24.591 
teste(208,[1ui,a,a,feira,ontem]). 39.518 124.473 17.240 
teste(209, [as, criancas, foram, a, a, praça]). 51.227 138.396 23.366 
teste(210,[o,menino,foi,a,a,igreja]). 53.586 139.269 22.949 
teste(211,[fui,a,a,escola]). 38.900 118.244 15.423 
teste(212,[fui,a,a,'Europa']). 36.811 118.190 15.219 
teste(213,[fui,a,aquela,farmacia]). 35.793 106.364 14.326 
teste(214,["Elisa',chegou,a,as,seis,horas]). 13.575 82.836 20.824 
teste(215, [os, guardas, chegaram, a, a, cabana]). 52.405 165.573 22.969 
teste(216,[os,cidadaos,obedecerão,a,aquelas,regras]). 44.652 125.082 21.069 
teste(217,[fui,a,a,casa,de,o,pai]). 66.815 137.069 28.001 
teste(218,[vou,a,a,terra,de,meus,pais]). 46.563 135.213 25.698 
teste(219, [o, cigarro, e, prejudicial, a, a, saúde]). 38.875 194.492 24.190 
teste(220,[vou,a,a,casa,de,'Paulo']). 45.694 131.804 23.936 
teste{221,['Paulo',foi,a,o,cinema,a,as,escondidas]). 40.821 132.610 29.886 
teste(222, [cheguei, a, a, cidade, ontem]). 39.518 124.473 17.240 
teste(223,[vamos, a,aquele, baile]). 34.605 106.364 14.326 
teste(224, [voltei, a, a, escola]). 41.314 146.973 16.212 
teste(225, ['Paulo', esta, a, a, beira, de, uma, catástrofe]). 120.362 162.456 27.005 
teste(226,[estavamos, a, a, bei ra, de, uma, catástrofe]). 109.121 136.777 22.411 
teste(227, ['Paulo', saiu, de, sua, casa, a, as, seis, horas]). 17.004 94.262 27.535 
teste(228,['Paulo',foi,a,a,praia]). 43.791 131.183 18.892 
teste(229,[chegamos,a, a, tena, de, nossa, familia]). 50.885 164.001 26.575 
teste(230,[fomos,a,a,grande,'Belo Horizonte!). 72.560 139.066 18.620 
teste(231 .[vamos,a,a,belíssima,'Ouro Preto*]). 72.560 139.034 18.374 
teste(232,[irem os,a,a,casa,de,os,ecologistas]). 63.719 137.069 28.001 
teste(233,[conserve,a,a,direita]). 38.651 146.780 15.782 
teste{234,[a,mae,de,a,'Paula',vai,a,a,reunião,a,as,duas,horas]). 81.029 177.627 51.467 
teste(235,[vou,a, a, belíssima,'Curitiba']). 72.560 139.034 18.374 
teste(236,[vamos,a,a,histórica,'Ouro Preto"]). 72.560 139.034 18.374 

teste{237,[fu¡,a,a,famosa,'Lapa,]). 72.560 139.034 18.374 
teste(238,[dei,a,'maçã',a,a,'moça']). 51.502 163.869 23.936 
teste(239,['Paulo',preencheu,o,formulario,a,a,caneta]). 19.902 94.418 25.592 
teste(240,[os,astronautas,regressaram,a,a,'Terral). 47.875 136.983 21.899 
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teste(241,[passoula,a,distancia,de,quinze,metros]). 45.776 135.237 26.145 
teste(242,[fui,a,a,lqja,de,,Marial). 46.497 131.485 21.602 
teste(243,[a,menina,de,a,'Paula',falou,a,a,'moça']). 79.119 157.925 35.438 
teste(244,[a,inquilina,de,a,casa,pagou,a,conta,a,a,proprietária]). 94.942 202.682 44.838 
teste{245,[a,a,tarde,chegaram,a,a,casa,de,a,'Paula]). 67.405 199.009 44.351 
teste(246,[as,criancas,foram,a,a,praca,a,a,tarde]). 53.519 156.444 36.560 
teste(247, [a, a, noite, a, banda, tocou, a, as, autoridades]). 49.545 151.390 36.190 
teste(248,[a,a,noite,'Paula',voltou,a,a,escola]). 50.260 160.062 31.322 
teste(249,[a,professora,concluiu,a,pesquisa,a,as,seis,horas]). 32.233 106.341 34.950 
teste(250,[a,professora,concluiu,a,pesquisa]). 30.460 86.642 18.965 
teste(251 ,[a,procura,de,as,criminosas,terminou,a,as,dez,horas]). 48.924 113.055 37.296 
teste(252,[a,as,vezes,as,alunas,acertam,as,questões]). 35.688 115.867 32.076 
teste(253,[as,empresas,demonstram,a,preocupacao,a,a,saúde]). 63.802 181.740 31.950 
teste(254,[a,a,tarde,'Paula',foi,a,a,praia,a,as,escondidas]). 52.459 178.197 44.942 
teste(255,[a,a,tarde,as,criancas,dirigiram,se,a,a,praia]). 77.720 186.353 39.749 
teste(256,[a,a,tarde,a,diretora,compareceu,a,a,festinha,de,as, 
alunas]). 71.891 184.272 48.308 

teste(257,[a,a,tardinha,fomos,a,a,fazenda,de,a,'Paula']). 66.408 171.056 40.990 
teste(258,[a,a,tarde,'Paulo'.mandou,a,carta,a,a,namorada]). 59.381 202.153 39.986 
teste(259,[a,a,meia,noite,bateram,a,a,porta,de,a,casa,de,'Paulo"]). 79.029 187.351 51.190 
teste{260,[entreguei,a,chave,a,a,simpática,'Dona','Maria"]). 90.596 188.599 29.462 
teste(261,[a,a,tardinha,retornei,a,casa]). 27.525 97.904 24.804 
teste(262,[a,a,tardinha,voltei,a,a,casa,de,a,'Paula']). 67.405 199.009 44.351 
teste(263,['Paulo',ofereceu,a,medalha,a,a,funcionaria,de,a, 
recepcao]). 87.712 190.877 38.243 

Média do uso correto de crase -> 55.053 147.185 27.492 
ORAÇÕES QUE NÃO USAM CRASE 
teste(301,[vou,a,'Curitiba',amanha]). 23.886 100.280 11.439 
teste(302,[fomos,a,'Belo Horizonte"]). 23.872 95.098 9.622 
teste{303,[vamos,a,'Ouro Preto"]). 23.872 95.098 9.622 
teste(304,[eu,me,dirijo,a,voce]). 25.736 102.328 14.185 
teste(305,[chegamos,a,uma,casa,deserta]). 48.159 131.223 17.795 
teste(306,[eu,me,refiro,a,ela]). 27.750 123.611 16.089 
teste(307,[,Paulo',assistira,a,essa,peca]). 39.552 113.919 15.532 
teste(308,[escrevi,uma.carta,a,'Deus"]). 35.438 131.103 16.096 
teste(309,[escrevi,uma.carta,a,'Jeremias1]). 35.438 131.103 16.096 
teste(310,[fui,a,'Lapa"]). 23.872 95.098 9.622 
teste(311,[ele,se,dirigiu,a,uma,funcionaria,de,a,recepcao]). 69.149 129.024 30.188 
teste(312,[andamos,a,pe]). 8.614 63.649 9.778 
teste(313,["Elisa",lançou,as,contas,a,pagar]). 37.451 139.540 21.440 
teste(314,[as,vitimas,chegaram,a,trezentos]). 37.118 134.253 17.665 
teste(315,[a,embarcacao,chegou,a,terra]). 25.016 85.407 19.535 
teste{316,[eu,o,reconheci,a,distancia]). 10.223 71.777 17.515 
teste(317,[gostei,de,a,casa]). 18.065 64.996 13.334 
teste(318,[gostei,de,a,casa,de,a,"Elisa]). 37.103 83.605 25.736 
teste(319,[gostei,de,a,casa,de,"Elisa"]). 23.435 78.243 19.604 

Média de orações que não usam crase -> 30.197 103.650 16.363 
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USO FACULTATIVO DE CRASE 
teste(401,[entreguei,o,cheque,a,a,'Elisa]). 49.262 163.950 23.928 
teste(402,[entreguei,o,cheque,a,'Bisa]). 35.320 131.415 18.577 
teste(403,["Paulo',trouxe,este,presente,a,a,'Elisa]). 53.527 172.259 27.000 
teste(404,["Paulo1,trouxe, este, presente, a,''Elisa]). 39.585 139.724 21.649 
teste(405,[escrevi,urna,carta,a,a,'Elisa]). 50.144 163.894 23.150 
teste(406,[escrevi,urna,carta,a,'Bisa]). 36.202 131.359 17.799 
teste(407,[ele,se,dirigiu,a,a,sua,sala]). 42.170 129.124 24.473 
teste{408, [ele, se, dirigiu, a, sua, sala]). 29.255 106.035 19.122 
teste(409,["Paulo",foi,"ate a",a,janela]). 26.154 93.292 15.294 
teste(410,["Paulo",foi,ate,a,janela]). 26.154 93.292 15.294 
teste(411,[dei,uma,flor,a,a,minha,mae]). 52.931 167.529 24.927 
teste(412,[dei,uma,flor,a,minha,mae]). 38.989 134.994 19.576 
teste(413, [chegamos, a, a, nossa, terra]). 42.644 151.002 19.862 
teste(414,[chegamos,a, nossa, terra]). 28.774 118.491 14.497 
teste(415,[fui,a,a,sua,casa,a,a,noite]). 44.154 139.720 32.216 
teste(416,[fui,a,sua,casa,a,a,noite]). 31.239 116.655 26.851 
teste(417,[o,mensageiro,entregou,a.encomenda,a,"Dona",'Maria]). 50.676 151.562 29.254 
teste(418,[o,mensageiro,entregou,a,encomenda,a,a,'Dona','Maria]). 64.618 184.097 34.605 
teste(419,[fui,a,sua,casa,a,a,noite]). 31.239 116.655 26.851 
teste(420,[fui,a,a,sua,casa,a,a,noite]). 44.154 139.720 32.216 

Média do uso facultativo de crase 40.860 137.238 23.357 
AUSÊNCIA DE CRASE 
teste{501 .[falei,a,professora]). 25.985 95.155 10.097 
teste(502,[Paulo',distribuiu,o,material,as,candidatas]). 34.933 116.680 20.055 
teste(503,[entreguei,o,livro,a,professora]). 36.678 131.216 17.349 
teste(504,[o,carteiro,entregou,uma,carta,a,professora]). 51.589 147.672 23.322 
teste(505,[Paulo',levou,'Bisa',a,praia]). 33.706 131.780 15.978 
teste(506,["Elisa',mostrou,a,carta,a,diretora]). 41.794 139.760 21.304 
teste{507,["Paulo", escreveu, uma, carta,a, professora]). 41.794 139.586 19.265 
teste(508,[füi,a,feira,ontem]). 26.603 101.384 11.914 
teste(509,[as,criancas,foram,a,praça]). 38.312 115.307 18.040 
teste(510,[o,menino,foi,a,igreja]). 40.635 116.180 17.623 
teste(511,[fui,a,escola]). 25.985 95.155 10.097 
teste(512,[fui,aquela,farmacia]). 23.175 82.910 9.453 
teste<513,rElisa',chegou,as,seis,horas]). 13.583 79.844 15.855 
teste(514,[os,guardas,chegaram,a,cabana]). 38.535 133.038 17.643 
teste(515,[os,cidadaos,obedecerão,aquelas,regras]). 32.034 101.628 16.196 
teste{516,[fui,a,casa,de,o,pai]). 53.900 113.987 21.836 
teste(517, [vou, a, terra, de, meus, pais]). 33.648 112.131 19.533 
teste(518, [o, cigarro, e, prejudicial, a, saúde]). 33.615 158.975 18.864 
teste(519,[eu,me,referi,a.professora]). 27.867 102.385 15.570 
teste(520,[vou,a,casa,de,'Paulo]). 32.779 108.722 17.771 
teste(521,["Paulo', foi, a, o, cinema, as, escondidas]). 39.684 126.668 24.436 
teste(522, [cheguei, a, cidade, ontem]). 26.603 101.384 11.914 
teste(523,[vamos, aquele, baile]). 21.987 82.910 9.453 
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teste(524,[voltei,a,escola]). 27.444 114.438 10.886 
teste(525,rPaulo,,esta,a,beira,de,uma1catastrofe]). 44.484 138.388 21.385 
teste(526,[estavamos,a,bei ra,de,uma,catástrofe]). 33.249 112.706 16.791 
teste(527,[ela,se,vestia,a,moda.de,'Paulo]). 26.946 110.213 18.960 
teste(528,[Paulo',saiu,de,sua,casa,as,seis,horas]). 16.052 88.321 22.083 
teste(529,[Paulo',foi,a,praia]). 30.840 108.094 13.566 
teste(530,[ele,me,levou,a,beira,de,a,praia]). 30.949 114.574 23.816 
teste(531,[chegamos,a,terra,de,nossa,familia]). 37.015 131.448 20.410 
teste{532,[fomos,a,grande,'Belo Horizonte"]). 59.645 116.010 13.294 
teste(533,[vamos,a,belíssima,'Ouro Preto]). 59.645 115.978 13.048 
teste(534,[iremos,a,casa,de,os,ecologistas]). 50.804 113.987 21.836 
teste(535, [ela, se, referiu, aquelas, palavras]). 22.852 90.065 15.416 
teste(536,[conserve,a.direita]). 24.812 114.241 9.862 
teste(537,[a,mae,de,a,'Paula',vai,a,reuniao,a,as,duas1horas]). 68.114 154.538 46.141 
teste{538,[fui,a,'Europa]). 23.896 95.098 9.893 
teste(539,[eu,me,referi,a,professora]). 27.867 102.385 15.571 
teste(540,[dei ,a,'maçâ',a,'moça]). 37.560 131.334 18.610 
teste(541,[ela,se,referiu,aquele,cavalheiro,de,o,terno,cinza]). 75.306 114.852 31.717 
teste(542,[Paulo',preencheu,o,formulario,a,caneta]). 18.942 88.474 19.672 
teste(543,[os,astronautas,regressaram,a,Terra]). 34.960 113.891 16.573 
teste(544,[passou,a,distancia,de,quinze,metros]). 32.861 112.155 19.980 
teste(545,[a,menina,de,a,'Paula',falou,a,'moça]). 66.204 134.836 30.112 
teste(546,[a,inquilina,de,a,casa,pagou,a,conta,a,proprietária]). 81.000 170.147 39.512 
teste(547,[a,a,tarde,chegaram,a,casa1de,a,'Paula]). 57.846 166.456 38.186 
teste(548,[a,tarde,chegaram,a,a,casa,de,a,'Paula]). 63.388 193.077 38.283 
teste(549,[as,criancas,foram,a,praça,a,a,tarde]). 40.604 133.355 31.234 
teste(550,[as,criancas,foram,a,a,praça,a, tarde]). 52.487 150.500 30.640 
teste(551,[a,noite,a,banda,tocou,a,as,autoridades]). 45.528 145.458 30.197 
teste(552,[a,a,noite,a,banda,tocou,as,autoridades]). 45.805 146.641 31.367 
teste(553,[a,noite,'Paula'.voltou,a,a,escola]). 46.243 154.130 25.329 
teste(554,[a,a,noite,'Paula',voltou,a,escola]). 41.650 136.973 25.996 
teste(555, [a, professora, concluiu, a, pesquisa, as, seis, horas]). 31.209 100.400 29.465 
teste(556,[a,procura,de,as,criminosas,terminou,as,dez,horas]). 48.932 110.103 32.327 
teste(557,[as,vezes,as,alunas,acertam,as,questões]). 30.941 110.973 26.463 
teste(558,[as,empresas,demonstram,a,preocupacao,a,saúde]). 49.860 149.205 26.624 
teste(559,[a,tarde,'Paula',foi,a,a,praia,a,as,escondidas]). 48.442 172.265 38.927 
teste(560,[a,a,tarde,'Paula',foi,a,praia,a,as,escondidas]). 43.825 155.108 39.616 
teste(561,[a,a,tarde,'Paula',foi.a,a,praia.as,escondidas]). 51.406 172.255 39.492 
teste(562,[a,tarde,a,diretora,compareceu,a,a,festinha,de,as,alunas]). 67.874 178.340 42.275 
teste(563,[a,a,tarde,a,diretora,compareceu,a,festinha,de,as,alunas]). 63.281 161.186 42.960 
teste(564,[a,tardinha,fomos,a,a,fazenda,de,a,'Paula]). 62.391 165.124 34.990 
teste(565,[a,a,tardinha,fomos,a,fazenda,de,a,,Paula]). 57.798 147.970 35.642 
teste(566, [a, tarde,''Paulo', mandou, a, carta, a, a, namorada]). 55.364 196.221 33.953 
teste(567,[a,a,tarde,'Paulo',mandou,a,carta,a,namorada]). 49.774 169.618 34.660 
teste(568,[a,meia,noite,bateram,a,a,porta,de,a,casa,de,'Paulo]). 75.016 181.418 45.149 
teste(569,[a,a,meia,noite,bateram,a,porta,de,a,casa,de,'Paulo]). 70.419 164.268 45.820 
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teste(570,[entreguei,a,chave,a,simpatica,'Dona','Maria]). 76.654 156.106 24.136 
teste(571,[a,tardinha,retornei,a,casa]). 23.508 91.972 18.822 
teste(572,[a,tardinha,voltei,a,a,casa,de,a,'Paula1]). 63.388 193.077 38.283 
teste(573,[a,a,tardinha,voltei,a,casa,de,a,"Paula"]). 57.846 166.456 38.186 
teste(574,t"Paulo",ofereceu,a,medalha,a,funcionaria,de,a,recepcao]). 73.770 158.345 32.895 

Média de ausência de crase -> 43.272 130.373 24.387 
USO INCORRETO DE CRASE 
teste(601 ,[eu,me,dirijo,a,a,voce]). 38.651 125.423 19.511 
teste(602,[chegamos,a,a,uma,ca sa,deserta]). 62.029 163.764 23.150 
teste(603,[eu,me,refiro,a,a,ela]). 41.638 156.134 21.415 
teste(604,["Paulo',assistira,a,a,essa,peca]). 52.467 137.014 20.858 
teste(605,[fomos,a,a,'Belo Horizonte*]). 36.787 118.193 14.948 
teste(606,[vamos,a,a,'0uro Preto"]). 36.787 118.193 14.948 
teste(607,[escrevi,uma,carta,a,a,"Deus]). 49.380 163.644 21.422 
teste(608,[escrevi,uma,carta,a,a,'Jeremias1]). 49.380 163.644 21.422 
teste(609,[ele,se,dirigiu,a,a,uma,funcionaria,de,a,recepcao]). 82.064 152.119 35.536 
teste(610,[andamos,a,a,pe]). 9.596 69.631 15.874 
teste(611,["Elisa1,lancou,as,contas,a,a,pagar]). 51.420 172.117 27.536 
teste(612,[comprei,a,casa,a,a,prazo]). 15.121 170.748 27.603 
teste(613,[a,embarcacao,chegou,a,a,terra]). 25.998 91.389 25.671 
teste(614,[eu,o,reconheci,a,a,distancia]). 11.205 77.759 23.651 

teste(615,[a,inquilina,de,a,a,casa,pagou,a,conta,a,a,proprietária]). Não aceita 
(normal) 

Não aceita 
(normal) 

Não aceita 
(normal) 

teste(616,[a,as,vezes,as,alunas,acertam,a,as,questões]). Não aceita 
(normal) 

Não aceita 
(normal) 

Não aceita 
(normal) 

teste(617,[a,a,tardinha,retomei,a,a,casa]). 28.501 103.886 30.940 
Média do uso incorreto de crase 39.402 132.244 22.966 

USO CORRETO DE CRASE E PRONOME OBLÍQUO 
teste(701, [ele, a, beijou, a, a, despedida]). 11.712 78.415 24.688 
teste(702,[sentaram,se,a,a,sombra,de,a.arvore]). 92.629 150.417 28.804 
teste(703, [referia, se, a, aquela, em barcacao, a, a, deriva]). 41.605 143.377 30.427 
teste(704,[a,"moça",se,referia,a,as,colegas,de,a,faculdade]). 141.191 148.012 38.349 
teste(705,[referia,se,a,a,casa,de,as,suas,filhas]). 64.840 159.388 34.737 
teste(706,[dirigi,me,a,aquela,cidade,a,a,noite]). 41.605 143.377 30.427 
teste(707,[reconheceu,me,a,a,distancia,de,duzentos,metros]). 49.297 154.199 29.077 
teste(708,["Paulo", dedicava, se, a, as, artes]). 66.914 133.144 20.573 
teste(709,[o, policial, dirigiu, se, a, uma,senhora, suspeita]). 103.746 147.856 26.214 
teste(710,[convidaram,me,para,a,festa,de,a,'Paula]). 37.342 87.104 27.065 
teste(711 .[levantei,me,a,as,pressas]). 9.762 73.132 18.109 
teste(712,[mantenha,se,a,a.direita]). 10.083 74.876 18.573 
teste(713,[nunca,me,dirigi,a,a,professora]). 41.975 125.406 20.819 
teste(714,[sem pre,a,encontrávamos,a,a,janela]). 20.190 128.576 22.880 
teste(715,[eu,me,referi,a,a,professora]). 40.782 125.474 20.897 
teste(716,rPaulo1,nos,telefonou,a,a,noite]). 18.554 85.385 21.397 
teste(717,[eu,me,refiro,a,a,professora,de,a,'Paula]). 71.544 174.713 35.212 
teste(718, [eu, me, referi.a, a, professora]). 40.782 125.474 20.897 
teste(719,[ele,se,vestia,a,a,moda,íle,'Paulo]). 51.455 134.284 24.580 
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teste(720, [ninguém, me,levou, a, a,beira,de,a, praia]). 90.990 138.645 29.436 
teste(721,[eu,me,refiro,a,aquelas,palavras]). 38.113 137.147 21.804 
teste(722, [ela, se, referiu, a, aquelas, palavras]). 35.470 113.519 20.289 
teste(723,[eu,me,referi,a,a,professora]). 40.782 125.474 20.897 
teste(724, [ela, se, referiu, a, aquele, cavalheiro, de, o, temo, cinza]). 87.924 138.300 36.634 

Média do uso correto de crase e pronome oblíquo -> 52.054 126.904 25.949 
USO INCORRETO DE CRASE OU PRONOME OBLÍQUO 
teste(801, [ele, a, beijou, a, despedida]). 10.770 72.471 19.065 
teste(802,[sentaram,se,a,sombra,de,a,arvore]). 32.588 126.326 22.544 

teste(803, [sentaram, se, a, a, sombra, de, a, a, arvore]). Não aceita 
(normal) 

Não aceita 
(normal) 

Não aceita 
(normal) 

teste(804, [se, sentaram, a, a, sombra, de, a, arvore]). 90.196 135.128 29.141 
teste(805,[referia,se,aquela,embarcacao,a,a,deriva]). 28.987 119.923 25.554 
teste{806, [referia, se, a, aquela, embarcacao, a, deriva]). 40.573 137.433 24.507 
teste(807, [se, referia, a, aquela, embarcacao, a, a, deriva]). 39.172 128.088 31.178 
teste(808,[a,tarde,as,criancas,dirigiram,se,a,a,praia]). 73.734 180.421 33.704 
teste(809, [a, a, tarde, as, criancas, dirigiram, se, a, praia]). 60.500 163.264 34.423 
teste<810,[a,'moça',se,referia,as,colegas,de,a,faculdade]). 115.955 124.415 33.504 
teste(811 .[referia,se,a,casa,de,as,suas,filhas]). 51.925 136.306 28.572 
teste(812,[se,referia,a,a,casa,de,as,suas,filhas]). 62.407 144.099 35.466 
teste(813, [dirigi, me, a, aquela, cidade, a, noite]). 40.573 137.433 24.507 
teste(814,[me,dirigi,a,aquela,cidade,a,a,noite]). 39.172 128.088 31.178 
teste(815,[reconheceu,me,a,distancia,de,duzentos,metros]). 36.382 131.117 22.912 
teste(816, [me, reconheceu, a, a, distancia, de, duzentos, metros]). 46.864 138.910 29.840 
testeíS^.fPaulo', dedicava, se, as, artes]). 41.678 109.544 15.717 
teste(818,[o,policial,dirigiu,se,a,a,uma,senhora,suspeita]). 129.576 170.951 31.562 
teste(819,[levantei,me,as,pressas]). 8.841 67.190 12.659 
teste(820, [me, levantei, a, as, pressas]). 10.353 71.488 18.145 
teste(821 .[mantenha,se,a,direita]). 9.159 68.932 12.653 
teste(822,[se,mantenha,a1a, direita]). 10.674 73.232 18.609 
teste(823,[nunca,me,dirigi,a,professora]). 29.060 102.317 15.493 
teste(824,[nunca,dirigi,me,a,a,professora]). 40.904 125.280 20.454 
teste(825,[sempre,a,encontrávamos,a,janela]). 15.861 105.487 17.910 
teste(826,[eu,refiro,me,a,a,professora,de,a,'Paula1]). 70.833 174.364 34.463 

Média do uso incorreto de crase ou pronome oblíquo -> 45.469 122.888 24.950 
MÉDIA GERAL 34.188 108.732 19.637 


