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Olá! Esta é a nova gramática online. Aqui você encontrará os principais temas da gramática portuguesa de forma concisa e didática. Para acessar o conteúdo, você pode usar o link no lado esquerdo da página. Bom estudo! O português é a quinta língua mais falada no mundo - mais de 260 milhões de pessoas a usam como língua
principal para se comunicar. Entre os países que a têm como língua oficial, cita-se Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor Leste e Guiné Equatorial (Leia mais na Lusofonia). Em 1990, foi criado o Novo Tratado Ortográfico Português, que visava padronizar a escrita de
várias palavras em todos os países que as utilizam oficialmente. O Brasil aderiu ao acordo em 2009. Bandeiras dos principais países onde o português é a língua oficial. No Brasil, é regulamentada pela Academia Brasileira de Correios. Gramática Morfológica Portuguesa (exercício) A morfologia é um estudo de palavras isoladas, não
em frases. Leia também: Aulas de gramática. Sintaxe (prática) A sintaxe faz parte da gramática responsável por aprender a função das palavras em frases ou períodos. Números de Linguagem Figuras de linguagem classificadas em: Acordos Ortográficos Ortográficos Ortográficos Ortográficos Sem Complicado (exercício) Formação de
Palavras (exercício) Escalação DesaglutinaÇão Braquissemia Derivação Outros artigos Saiba mais sobre produtos usados Livros usados vendidos em nossa categoria Outlet são livros com defeitos, mas que mantêm a integridade de seu conteúdo original permitindo uma leitura muito próxima de novos livros. Esses produtos podem ter
páginas ou capas, manchas, arranhões ou sinais de uso emaranhado e podem sair da embalagem original. DISPONIBILIDADE DE ESTOQUEPara estoque limitado de produtos de outlet e, por este motivo, oportunidades únicas de compra. Se após a compra for demonstrado um defeito na operação do produto, o consumidor poderá
solicitar o reembolso do valor cobrado de acordo com a política de devolução da Saraiva.IMAGENS NO SITE Imagens são simplesmente uma ilustração de um novo livro com exemplos de unidades mostrando sinais de uso, que podem ou não existir nas unidades vendidas. Os livros utilizados são exibidos no site com selos USADOs
para destacar outros produtos. LIVROS CARIMBADOS LIVROS CARIMBADOS São carimbados para venda no Estado, Troca Não Autorizada na capa e/ou tampa traseira para identificar produtos não-trombáveis. EMBALAGEM E CONTEÚDO Os produtos são entregues em embalagens originais reformuladas, com possíveis alterações
ou em embalagens neutras fechadas. Pode não conter uma tampa especial e/ou gaiola, especialmente em kits e caixas. RETORNO O prazo para sacar da compra é de até 7 (sete) dias corridos a partir da data de entrega. O produto deve ser roteado com todos os seus componentes e no onde é recebido. Devido ao estoque limitado de
mercadorias, não é possível trocar produtos, simplesmente devolvê-los e solicitar um reembolso do valor pago. O valor pago será reembolsado com o mesmo método de pagamento utilizado para a compra. Para obter mais informações, consulte nossa Política de Comércio e Devolução. APARÊNCIA E OPERAÇÃO O livro utilizado
pode conter amassados, marcas, manchas, arranhões ou sinais de uso. Esses sinais estéticos não comprometerão a leitura ou a integridade do conteúdo original. Todos os produtos utilizados foram inspecionados e lidos. DEPOIMENTOS São incríveis para fazer perguntas e aprender mais. O quintal é incrível!!! Você sempre tem uma
boa explicação e é muito atencioso. Agradecer!!! Ótimas dicas, nossa gramática é muito complexa e com o seu post faz parecer tão simples. Muito útil, com didática muito fácil, explorando tópicos importantes em nossa língua. Eu adoro. Muito bom, seguro voltar ao tempo... quando eu estava no ensino fundamental. Pessoas que
querem aprimorar seus conhecimentos de português, fazem suas perguntas, gramática online é excelente. A melhor maneira de aprender sobre nossa língua materna. Adoro essa página apaixonadamente!!! ❤️ ótimo lugar para ficar! Sem dúvida, uma ferramenta muito útil para adicionar ao estudo. Anteriormente, a professora Márcia
Fernandes licenciada em Letras Gramaticais era um conjunto de regras que mostravam o uso mais correto da linguagem. No início, a gramática tem uma função apenas para definir regras sobre escrita e leitura. É por isso que a palavra gramática, grega (grámma), significa letras. Tipo de gramática Existem 4 tipos de gramática:
normativa, descritiva, histórica e comparativa. Ao mesmo tempo, a gramática portuguesa é dividida em fonologia, morfologia e sintaxe. Nesta divisão, há gramáticos que incluem semântica.1. Gramática NormativaNormativa é sinônimo da norma. Isso define o uso certo e errado em comparação com o uso popular. Isso porque, embora
compreensível, no cotidiano, há graves violações nos modelos estabelecidos. É uma gramática oficial e, portanto, ensinada nas escolas.2. Gramática Descritiva Descritiva Analisa a linguagem, em conexão com seu uso oral, dentro de um determinado período de tempo, ou seja, sincronic.3. A gramática histórica histórica relaciona-se
exatamente com a história da língua ao longo do tempo, desde suas origens até sua transformação, ou seja, diacrônica.4. Comparação Os estudos de gramática comunicativa comparando gramática pertencem à mesma família linguística. O português pertence à família indo-européia de línguas, incluindo o italiano. Exemplos são
espanhol e francês. A divisão GramáticaFonologiaFoi que o comportamento e a organização da voz É dividido em: Ortotepia, que aprende como as palavras devem ser ditas. Prosodia, que aprende como as palavras são palavras acentos tônicos, bem como acentos gráficos. Ortografia, que aprende como as palavras devem ser
escritas. INDEXFonemaFonema e letterVogal, semivogal e consoanteSyllableSDyl metVowel meetingVowel meetingDitongoHiatongConsonaneencountersConsonaneencountersConsonanetic meetingDigraphyDigraphic accentuationAlexic notesLexic notesHycis usam hifenismo de c-cedilla - çShapes e ortografiaE mais:Morpha É nesta
seção da gramática que conhecemos 10 classes de gramática: substantivos, verbos, adjetivos, pronomes, artigos, números, preposições, conjunções, interjeições e adjetivos. INDEXEsTruição e formação de palavrasSubstantiveVerbAdjetivoPronomeArticleDefinido e indefinidoArticleNumeralPrepositionPrepositionPrepositivelocution
PrepositiveConpositiveConjunctionInterjectAdbioE mais:Sintaxesintaxa aprender palavras e suas funções em oração. Para isso, a sintaxe analisa cada elemento na linguística e na relação entre eles. INDEXIntroductionEssential prayer termPrayertermsof prayer accessoriesExpressionCompound periodAgrestêm Acordo De acordo Com
regênciaVerbal RegencyRoll nominais RegencyRoll sintaxe de sintaxe de regencyPlacement(sintaxe de colocação de sintaxe de regencysomentintosologo usando mesocliseWhen usando procliseE mais:Leia também: Professores, pesquisadores, produtores e gerentes de conteúdo on-line). Graduado em Letras pela Universidade
Católica de Santos. Aprenda as palavras Tudo o que você precisa entender de uma vez por todas as diferenças entre sinônimos e antoxias estão aqui. Assista nossa videoaula agora! Manifesto gênero textual é um gênero textual interessante. Você sabe quais são as principais características? Não perca nossas videoaulas! Sua obra
literária conta com nossas videoaulas para ampliar sua compreensão de Macunaíma, uma das obras mais importantes de Mário de Andrade. Função da linguagem A função metalinguística é uma função linguística interessante. Sabe como identificá-lo corretamente? Olhe para o videolesson! Gênero textual Não há nada melhor do que o
nosso videolesson para você entender de uma vez por todas os aspectos que a crônica deve apresentar. Não perca tempo e veja agora! Nwo, nwo!
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