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Português | 3.º Ciclo 
GRAMÁTICA 9 

Fonte: P9 – Livro de testes 

TESTE 1 

Responde aos itens que se seguem, de acordo com as orientações que te são dadas. 
 

11. Lê a seguinte frase.  
«Voltando a Portugal oferecia-me ao marido da costureira e iria ficar lindamente em cima do 
rádio. Como me diziam sempre 
– Tão bonito, tão loiro» 
Na passagem transcrita, identifica: 
a) os advérbios e seu valor; 
b) uma locução adverbial; 
c) o adjetivo e respetiva subclasse; 
d) dois nomes, bem como a sua subclasse, género, número e grau;  
e) uma forma verbal não finita; 
f) uma forma verbal finita, bem como o tempo, o modo e a pessoa em que se encontra conjugada; 
g) duas preposições simples e uma contração de preposição. 

 

12. Lê a frase seguinte. 
«Se eu fosse jacaré estava rico.» 
Reescreve a frase, usando o adjetivo no grau superlativo absoluto analítico.  

 

13. Identifica o grau em que se encontra o adjetivo presente na frase abaixo.   
«Dias compridíssimos, desses que demoravam séculos a nascer.» 

 

14. Completa cada uma das frases seguintes com a forma do verbo apresentado entre parênteses, no 
tempo e no modo indicados. 
Escreve a letra que identifica cada espaço, seguida da forma verbal correta. 
a) Pretérito perfeito simples do indicativo 

O narrador __________ (querer) que o avô virasse a torre Eiffel ao contrário. 
b) Pretérito imperfeito do conjuntivo 

Caso __________ (haver) outra oportunidade, o narrador voltaria a viajar com o avô. 
c) Pretérito mais-que-perfeito do conjuntivo 

Se o narrador __________ (ver) a bicicleta, teria evitado o acidente. 
d) Pretérito perfeito composto do conjuntivo 

Talvez o narrador já __________ (contar) a história da viagem com o avô aos seus netos. 
 

15. Relê a frase.  
«(…) se calhar o meu avô ia voltar-me, a mim, ao contrário, e eu cercado de palhetas doiradas.» 
Conjuga o verbo destacado no presente do conjuntivo em todas as pessoas e números. 
15.1 Classifica o verbo a que pertence a forma verbal destacada como regular ou irregular e indica 

a respetiva conjugação. 
 

16. Associa cada elemento da coluna A ao único elemento da coluna B que lhe corresponde, de modo 
a identificares o tipo de sujeito presente em cada frase. 

Coluna A  Coluna B 

a) «Estive apaixonado por ela até aos doze anos.» 
b) «Nem Carmen Sevilha nem Anne Baxter me deram troco por aí além.» 
c) «O nosso objetivo, no entanto, era Pádua.» 
d) «com um volante de plástico e uma buzina de borracha alcança-se Itália 

num rufo» 

 1. Sujeito simples 
2. Sujeito composto 
3. Sujeito nulo subentendido 
4. Sujeito nulo indeterminado 

  



TESTE 2 

Responde aos itens que se seguem, de acordo com as orientações que te são dadas. 
14. Lê as frases seguintes.  

a) «– Quem não admirará os progressos deste século?»  

b) «Uns de níquel, outros de aço, rebrilhantes e frios, todos eram de um manejo laborioso e lento: 
alguns com as molas rígidas, as pontas vivas, trilhavam e feriam»  

c) «Ao fundo, e com um altar-mor, era o gabinete de trabalho de Jacinto.»  

d) «Mas a todos ele considerava indispensáveis para compor as suas cartas (Jacinto não compunha 

obras), assim como os trinta e cinco dicionários, e os manuais, e as enciclopédias, e os guias, e 
os diretórios»  

Justifica o uso da pontuação destacada em cada uma das frases. 
 
15. Constrói duas frases onde utilizes a vírgula com cada uma das seguintes funções:  

a) Isolar o vocativo. 
b) Separar a oração subordinada da oração subordinante.  

 
16. Reescreve em discurso indireto a fala seguinte.  

«– Maravilhosa invenção! Quem não admirará os progressos deste século?» 
 

17. De entre as palavras destacadas, identifica os pronomes, os determinantes e os quantificadores. 
a) Eram vários os aparelhos facilitadores do pensamento. 
b) O mais original era o teatrofone. 
c) O fonógrafo, cujo som assustou as Gouveias, estava avariado. 
d) Quem não admirava os progressos daquele século? 
e) Ao fundo, via-se um escritório, que era a divisão mais organizada. 
17.1 Indica as subclasses dos pronomes e determinantes que identificaste.  

 
18. Lê a frase abaixo e indica o advérbio aí presente.  

«(…) os diretórios, atulhando uma estante isolada, esguia, em forma de torre, que silenciosa-
mente girava sobre o seu pedestal (…)» 

 
19. Indica o tempo e o modo das formas verbais destacadas na passagem seguinte.  

«Pois, numa doce noite de S. João, o meu supercivilizado amigo, desejando que umas senhoras 
parentas de Pinto Porto (as amáveis Gouveias) admirassem o fonógrafo, fez romper do bocarrão 
do aparelho, que parece uma trompa, a conhecida voz rotunda e oracular» 
19.1 Classifica o verbo a que pertencem essas formas verbais como regular ou irregular e indica a 

respetiva conjugação. 
 
20. Classifica o sujeito da passagem seguinte.  

«Todos esses fios mergulhavam em forças universais.»  
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TESTE 3 

Responde aos itens que se seguem, de acordo com as orientações que te são dadas. 
11 Classifica as formas verbais presentes na frase seguinte indicando pessoa, número e modo. 

«Entrai! Entrai! Entrai!» (v. 96) 
11.1 Reescreve a frase na forma negativa, fazendo as alterações necessárias.  

 

12. Identifica quatro arcaísmos presentes no texto da Parte B, justificando a tua escolha.  
 

13. Lê a frase seguinte.   
«Inferno há i pera mi?» (v. 49) 
As palavras destacadas deram origem a três palavras presentes no vocabulário do português atual. 
Indica-as. 
13.1 Refere os processos fonológicos ocorridos na evolução das palavras destacadas.  

 

14. Indica o processo de formação das palavras seguintes.  
a) angelical 
b) embarcar 
c) teocracia (Gr. Théos, Deus + Gr. Kratos, governo) 

 
15. Seleciona, para responderes a cada item (15.1 a 15.3), a única opção que permite obter uma afir-

mação correta. 
15.1 A frase que inclui um pronome pessoal com a função sintática de sujeito é 

a) «Assi vivas tu, amen?» 
b) «Não me ouvis?.» 
c) «Respondei-me! Houlá! Hou!» 
d) «Sou fidalgo de solar, é bem que me recolhais.» 

 

15.2 Na frase «todos bem vos serviremos», a expressão destacada desempenha a função sintática de  
a) complemento indireto. 
b) complemento oblíquo. 
c) complemento direto.  
d) sujeito. 

 

15.3 Na frase «Esperar-me-ês vós aqui, tornarei à outra vida», a expressão destacada desempenha 
a função sintática de 

a) complemento direto. 
b) complemento indireto.  
c) modificador do grupo verbal.  
d) complemento oblíquo. 

  



TESTE 4 

Responde aos itens que se seguem, de acordo com as orientações que te são dadas. 
 

11. Seleciona, para responderes a cada item (11.1 a 11.3), a única opção que permite obter uma afir-
mação correta. 
11.1 A frase que contém uma interjeição com valor de chamamento é: 

a) «Hou lá da barca, hou lá!» 
b) «Nom quero eu entrar lá.» 
c) «Hui! e eu vou pera o Paraíso!» 
d) «Ora vai lá embarcar» 
 

11.2 A frase onde está presente um advérbio interrogativo é: 
a) «Lá hei de ir desta maré.»  
b) «E aguarda-me, rapaz / como nom vem ela já?» 
c) «Diz que nom há de vir cá / sem Joana de Valdês.» 
d) «Não cures de importunar / que não podes vir aqui.» 

 

11.3 A frase onde a palavra «a» é uma preposição é: 
a) Emprestei uma peça de teatro à minha prima mas ainda não a fui buscar. 
b) Consultei uma biografia e encontrei dados sobre a vida de Gil Vicente. 
c) A última personagem a embarcar no batel infernal foi o Enforcado. 
d) O Pajem trazia a cadeira do Fidalgo, mas o Diabo não a deixou embarcar. 

 

12. Relê o título do texto da Parte A. 
«Um périplo horripilante, de crimes e fantasmas, pelas ruas de Lisboa» 
Indica o processo de formação da palavra «périplo» (Gr. peri, em torno de + Gr. plóos, navegação) 
e apresenta um sinónimo para a mesma, tendo em conta o contexto da frase. 
12.1 Reescreve a frase, substituindo o adjetivo presente por um sinónimo. 

 

13. Associa cada expressão destacada da coluna A ao único elemento da coluna B que lhe  corresponde, de modo 
a identificares a função sintática desempenhada pela expressão destacada em cada frase. 

Coluna A  Coluna B 
a) «Diz que não há de vir cá.» 
b) « Nom quero eu entrar lá.» 
c) «Ora ponde aqui o pé.»  
d) «Cuidais que dormia sono? Nem ponto se me perdeo! 

 1. Sujeito 
2. Complemento direto 
3. Complemento indireto 
4. Complemento oblíquo 
5. Modificador do grupo verbal 

 

14. Indica, para cada um dos itens (14.1 e 14.2), a função sintática que a expressão destacada 
desempenha em cada uma das frases. 
14.1 Após o embarque do frade, chegou a Alcoviteira ao cais. 
14.2 Após o embarque do frade, encontraram a Alcoviteira no cais. 

 

15. Utiliza modificadores do grupo verbal com os valores indicados para completares as frases 
15.1 a 15.3. 
15.1 A Alcoviteira chegou ao cais (valor de modo). 
15.2 O Frade cantava o tordião (valor de tempo). 
15.3 A Moça Florença também embarcou (valor de lugar). 

 

16. Identifica na cena da Alcoviteira:                   
a) uma frase imperativa e afirmativa que corresponda a uma interpelação; 
b) uma frase imperativa usada para fazer um pedido. 
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TESTE 5 

Responde aos itens que se seguem, de acordo com as orientações que te são dadas. 
 

15. Identifica e classifica as orações subordinadas nas frases seguintes. 
a) Os argumentos que Marte usou convenceram-me. 
b) Já li este episódio tantas vezes, que já o conheço de memória. 
c) Disseste que tinhas um dicionário de mitologia? 
d) Embora não tenha acabado a leitura, estou fascinada com a descrição dos deuses. 
 

16. Transforma cada par de frases simples numa frase complexa, utilizando conjunções e locuções conjuncionais das 
subclasses indicadas entre parênteses. Faz as alterações necessárias. 
a) Baco silenciou-se. 

Vénus apresentou os seus argumentos. 
(locução subordinativa temporal) 
 

b) Os portugueses chegarão à Índia. 
Os portugueses alcançarão o estatuto de heróis. 
(conjunção subordinativa condicional) 
 

c) Marte discursava de um modo tão convicto. 
Todos o ouviam atentamente. 
(conjunção subordinativa consecutiva) 

 
17. Seleciona, para responderes a cada item (17.1 a 17.6), a única opção que permite obter uma afirmação correta. 

17.1 No verso «Estava o Padre ali, sublime e dino, / Que vibra os feros raios de Vulcano», a palavra destacada é  
a) uma conjunção coordenativa explicativa. 
b) uma conjunção subordinativa causal. 
c) uma conjunção subordinativa completiva. 
d) um pronome relativo. 

 
17.2 A oração subordinada introduzida pela palavra destacada em «Estava o Padre ali, sublime e dino, / Que 

vibra os feros raios de Vulcano» é 
a) subordinada adjetiva relativa. 
b) subordinada adverbial causal. 
c) subordinada substantiva completiva. 
d) coordenada explicativa. 

 
17.3 Nos versos «Já parece bem feito que lhe seja / Mostrada a nova terra que deseja.», a palavra  destacada é 

a) um pronome relativo. 
b) uma conjunção subordinativa completiva. 
c) uma conjunção coordenativa conclusiva. 
d) uma conjunção subordinativa causal. 

 
17.4 A oração subordinada introduzida pela palavra destacada em «Já parece bem feito que lhe seja / Mostrada 

a nova terra que deseja.» é 
a) subordinada adjetiva relativa.  
b) subordinada adverbial causal.  
c) subordinada substantiva completiva. 
d) coordenada conclusiva. 

 



17.5 A frase «Quem viajou nas naus viveu uma experiência inesquecível» contém uma oração 
a) subordinada substantiva relativa. 
b) subordinada adjetiva relativa explicativa. 
c) subordinada adjetiva relativa restritiva. 
d) subordinada substantiva completiva.  

 
17.6 A frase que inclui uma conjunção coordenativa explicativa é 

a) «Como ainda temos tempo, vamos melhorar o trabalho.» 
b) «Lê o episódio do Adamastor, pois a personagem é imponente.» 
c) «Já acabei esta parte, portanto posso ajudar-te.» 
d) «Não encontrei a informação sobre Baco, porque emprestei o dicionário de mitologia.» 
 

18. Transcreve a oração subordinada que integra a frase complexa que se segue.  
«Todos os alunos que leram este episódio ficaram curiosos.» 

 
19. Associa cada elemento da coluna A ao único elemento da coluna B que lhe corresponde, de modo a identifica-

res a subclasse dos verbos. 

Coluna A  Coluna B 

a) «Estava o Padre ali, sublime e dino.» 
b) «Que vibra os feros raios de Vulcano.» 
c) «Os ventos brandamente respiravam.» 
d) «Vem pela Via Láctea juntamente» 
e) «Tomar ao Mouro forte e guarnecido / Toda a terra» 

 1 Verbo transitivo direto 
2. Verbo transitivo indireto 
3. Verbo transitivo direto e  

indireto 
4. Verbo copulativo. 
5. Verbo intransitivo 

 

20. Identifica as funções sintáticas dos constituintes destacados nas frases seguintes.  
a) Vénus continuava a favor dos portugueses. 
b) Um desafio foi colocado pelos deuses a Júpiter. 
c) Júpiter ficou impressionado com a intervenção de Marte. 

 
21. Reescreve as frases seguintes na passiva ou na ativa. 

a) Na Proposição, Camões apresenta o assunto e o herói do seu canto. 
b) Diversos argumentos foram apresentados por Baco aos deuses reunidos. 
c) Todas as divindades ouviam atentamente as palavras de Júpiter. 
d) A partir dali, o futuro dos navegadores portugueses seria decidido pelo pai dos deuses. 
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TESTE 6 

Responde aos itens que se seguem, de acordo com as orientações que te são dadas. 
 

14. Identifica e classifica as orações destacadas nas frases seguintes. 
a) «Mas, neste passo, assi prontos estando, / Eis o mestre, que olhando os ares anda, / O apito toca.» 
b) «– Alerta, disse, estai, que o vento crece.» 
c) «– Alerta, disse, estai, que o vento crece / Daquela nuvem negra que aparece. –» 
 

15. Transforma cada par de frases simples numa frase complexa, utilizando conjunções e locuções con-
juncionais das subclasses indicadas entre parênteses. Faz as alterações necessárias. 
a) A tempestade ainda não tinha chegado. 

O mestre deu ordem de alerta 
(conjunção coordenativa adversativa) 

b) O vento era cada vez mais forte. 
Os navegadores pareciam amedrontados. 
(conjunção subordinativa causal) 

c) O mestre dava ordens convictas. 
O mestre comandava a nau. 
(pronome relativo) 

 

16. Seleciona, para responderes a cada item (16.1 a 16.3), a única opção que permite obter uma afir-
mação correta. 
16.1 Na frase «Os ventos, assustadores e violentos, pareciam arruinar a máquina do mundo» a 

expressão destacada desempenha a função sintática de 
a) sujeito. 
b) modificador de nome apositivo. 
c) modificador de nome restritivo. 
d) vocativo. 

16.2 A frase que inclui um modificador de nome restritivo é 
a) «A epopeia de Camões canta a glória da pátria.» 
b) «Os Lusíadas, obra do renascimento, obedecem aos moldes clássicos.» 
c) «Tágides, dai-me uma inspiração grandiosa – disse Camões.» 
d) «O episódio da tempestade, que parece verídico, é realmente impressionante.» 

16.3 Na frase «Durante a tempestade o mestre da nau foi prudente e determinado.», a expressão 
destacada desempenha a função sintática de 
a) modificador de nome apositivo. 
b) predicativo do sujeito. 
c) modificador de nome restritivo. 
d) complemento direto. 

 

17. Classifica os verbos sublinhados nas frases. 
a) Inês parecia feliz e apaixonada. 
b) O rei determina tirar Inês ao mundo. 

 

18. Reescreve a frase seguinte na passiva. 
«Na Proposição, Camões apresenta o assunto e o herói do seu canto.» 

 

19. Reescreve as frases, substituindo as expressões destacadas por formas dos pronomes pessoais. 
a) No canto III, Vasco da Gama contará a História de Portugal ao Rei de Melinde. 
b) Tétis fez um pedido a Vasco da Gama. 
c) Vénus ajudaria os portugueses, sempre que estivessem em perigo. 
d) Camões dedicou Os Lusíadas a D. Sebastião. 

  



TESTE 7 

Responde aos itens que se seguem, de acordo com as orientações que te são dadas. 
13. Identifica, nas palavras apresentadas, as seguintes sequências de sons:  

– sombras       – noite      – navio 
a) ditongo 
b) hiato 
c) grupo consonântico 

 
14. Classifica os ditongos presentes nas palavras seguintes:  

a) espreitar 
b) não 

 
15. Indica a vogal e a semivogal de cada ditongo. 
 
16. Classifica as palavras seguintes quanto ao número de sílabas e à posição da sílaba tónica.  

a) aparição 
b) imagens 
c) orégão 
d) silêncio  
e) real 

 
17. Identifica o tipo de relação estabelecida entre as palavras de cada par.  

a) vela / barco 
b) sombra / claridade 
c) encerrar / prender 
d) cisne / ave 
17.1 Classifica essas palavras, tendo em conta o tipo de relação que estabelecem entre si. 

 
18. Identifica o modificador do nome presente nos versos seguintes. 

«Vá lancem-me ao mar 
donde voam as nuvens» 

 
19. Indica e classifica o modificador do nome presente em cada frase.  

a) Os meninos que observam os céus são surpreendidos pelas formas das nuvens. 
b) As nuvens, brancas, leves e suspensas, parecem cavalos, cisnes ou barcos à vela. 

 
20. Escreve uma frase em que a palavra «nuvem» tenha um significado diferente do que lhe é atribu-

ído no poema. 
20.1 Classifica a palavra «nuvem», tendo em conta o facto de ter mais de um significado. 
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CENÁRIOS DE RESPOSTA 

Teste 1 (páginas 2 a 9) 

11. a) lindamente – valor de modo; sempre – valor de tempo; tão – valor 
de intensidade e grau; b) em cima; c) loiro – adjetivo qualificativo; d) Portu-
gal – nome próprio, masculino, singular; marido  – nome comum, mascu-
lino singular, grau normal; e) Voltando –  gerúndio; ficar: infinitivo; f) 
oferecia-me – terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do indi-
cativo; iria – primeira pessoa do singular do condicional; diziam – terceira 
pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo; g) a, em – preposi-
ções simples; ao, do – contrações de preposição. 
12. Se eu fosse jacaré estava muito rico. 
13. Compridíssimos – grau superlativo absoluto sintético. 
14. a) quis; b) houvesse; c) tivesse visto; d) tenha contado. 
15. Eu vá, tu vás, ele vá, nós vamos, vós vades, eles vão. 
15.1 Verbo irregular ir, terceira conjugação. 
16. a) 3; b) 2; c) 1; d) 4. 
Teste 2 (páginas 10 a 16) 

14. a) travessão: introduzir a fala da personagem; 
ponto de interrogação: assinalar a admiração da personagem; 
b) dois pontos: introduzir uma explicação;  
c) vírgulas: separar os modificadores do grupo verbal;  
d) parênteses: introduzir uma informação adicional sobre a persona-
gem; vírgulas: separar uma enumeração. 
15. Exemplos: 
a) Jacinto, desliga o fonógrafo. 
b) Quando as amáveis Gouveias fugiram, o som era insuportável. 
16. O conselheiro Pinto Porto dizia que aqueles aparelhos eram uma 
maravilhosa invenção e perguntava (também) quem não admiraria 
os progressos daquele século. 
17. a) vários – quantificador; os – determinante; b) o – pronome; c) 
cujo – determinante; d) Quem – pronome; daquele – determinante; 
e) um – determinante; que – pronome. 
17.1 a) os – determinante artigo definido; b) O – pronome pessoal; c) cujo 
– determinante relativo; d) Quem – pronome interrogativo; daquele – de-
terminante demonstrativo; e) um – determinante artigo indefinido; que – 
pronome relativo. 
18. silenciosamente - valor de modo. 
19. desejando – gerúndio; admirassem – pretérito imperfeito do 
conjuntivo; fez – pretérito perfeito do indicativo. 
19.1 desejar – verbo regular, 1.a conjugação; 
admirar – verbo regular, 1.a conjugação; 
fazer - verbo irregular, 2.a conjugação. 
20. Sujeito simples. 
Teste 3 (páginas 17 a 23) 

11. 2.a pessoa do plural do imperativo.  
11.1 Não entreis. 
12. Exemplos: As palavras «estoutra», «leixeis», «pera, «nom» são 
arcaísmos porque são expressões antigas já em desuso. 
13. i – aí, pera – para; mi – mim. 
13.1 i > aí – prótese 
pera> para – assimilação / mi> mim – paragoge 
14. a) derivação por sufixação; b) composição morfossintática; 
c) composição morfológica. 
15.1 a).       15.2 c).       15.3 d). 
Teste 4 (páginas 24 a 31) 

11.1 a).       11.2 b).       11.3 c). 
12. Palavra composta morfologicamente / composição morfológica. 
Périplo é neste contexto sinónimo de percurso. 
12.1 Um périplo arrepiante, amedrontador, terrível, medonho, etc. 
13. a) 2; b) 1; c) 4; d) 3.  

14.1 Sujeito.       14.2 Complemento direto.  
15.1 com determinação.   15.2 constantemente.   15.3 no batel infer-
nal. 
16. a) «Hou lá da barca, hou lá!» 
b) «Ora ponde aqui o pé…» 
Teste 5 (páginas 32 a 39) 

15. a) que Marte usou – oração subordinada adjetiva relativa restritiva; 
b) que já o conheço de memória – oração subordinada adverbial con-
secutiva; c) que tinhas um dicionário de mitologia – oração subordi-
nada substantiva completiva; d) Embora não tenha acabado a leitura – 
oração subordinada adverbial concessiva. 
16. Exemplos: 
a) Logo que (Assim que) Baco se silenciou, Vénus apresentou os seus ar-
gumentos; b) Se os portugueses chegarem à Índia, alcançarão o es-
tatuto de heróis. /Caso os portugueses cheguem à Índia; c) Marte 
discursava de um modo tão convicto que todos o ouviam atentamente. 
17.1 d).       17.2 a).       17.3 b).       17.4. c).       17.5 a).       17.6 b). 
18. «que leram este episódio» 
19. a) 4; b) 1; c) 5; d) 2; e) 3. 
20. a) e c) predicativo do sujeito; b) complemento agente da passiva.  
21. a) O assunto e o herói do seu canto são apresentados por Camões na 
Proposição; b) Baco apresentou diversos argumentos aos deuses reunidos; 
c) As palavras de Júpiter eram ouvidas atentamente por todas as divinda-
des; d) A partir dali, o pai dos deuses decidiria o futuro dos navegadores 
portugueses. 
Teste 6 (páginas 40 a 47) 

14. a) oração coordenada adversativa; b) oração subordinada ad-
verbial causal; c) oração subordinada relativa restritiva. 
15. Exemplos: 
a) A tempestade ainda não tinha chegado mas o mestre deu ordem 
de alerta. 
b) Os navegadores estavam amedrontados porque o vento era cada vez 
mais forte. 
c) O mestre, que comandava a nau, dava ordens convictas. 
16.1 b).       16.2 a).       16.3 b). 
17. a) verbo copulativo; b) verbo transitivo direto. 
18. O assunto e o herói do seu canto são apresentados por Camões na 
Proposição. 
19. a) contá-la-á; b) fê-lo; c) ajudá-los-ia; d) dedicou-lhos. 
Teste 7 (páginas 48 a 53) 

13. a) ditongo: oi; b) hiato: io; c) grupo consonântico: br. 
14. a) ei – ditongo oral, decrescente; b) ão – ditongo nasal decres-
cente. 
15. ei: vogal e, semivogal i; ão: vogal ã, semivogal o. 
16. a) polissílabo, palavra aguda; b) trissílabo, palavra grave; 
c) trissílabo, palavra grave; d) polissílabo, palavra esdrúxula; e) dissí-
labo, palavra aguda. 
17.a) parte/todo; b) oposição; c) equivalência; d) hierarquia. 
17.1 a) merónimo/holónimo; b) antónimos; c) sinónimos; 
d) hiperónimo, hipónimo. 
18. «donde voam as nuvens». 
19. a) que observam os céus: modificador do nome restritivo. 
b) brancas leves e suspensas: modificador do nome apositivo. 
20. Por exemplo: 
Hoje estou nas nuvens. / Vejo uma nuvem de preocupação no ar. 
20.1 Palavra polissémica. 


