PROGRAMA DE DISCIPLINA
: LLV9142
NOME DA DISCIPLINA: GRAMÁTICA DO PORTUGUÊS II
TOTAL DE HORAS: 90 H.
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à

.
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_________________ EMENTA:
.

,
.
_____________________________________________________________________________
_________________
OBJETIVOS:
 Reconhecer os processos de formação de palavras;
 Identificar a organização hierárquica dos morfemas no processo de formação de
palavras;
 Depreender a relação entre a morfologia e a sintaxe pelo processo de flexão e
concordância;
 Identificar processos de atribuição de caso e os contextos de atribuição dúbia;
 Classificar palavras no contexto sintático em que aparecem a partir da projeção de
suas propriedades lexicais
 Analisar sentenças a partir de suas relações sintáticas fundamentais: predicação,
complementação e adjunção.
_____________________________________________________________________________
_______________
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. INTRODUÇÃO
A língua como objeto da linguística
Gramática internalizada e gramática prescritiva

Morfologia e Sintaxe
2. MORFOLOGIA
O objeto de estudo da morfologia;
A morfologia e os estudos linguísticos;
O Conhecimento do falante sobre as regras morfológicas da língua;
O surgimento de um novo vocábulo
- por que se formam novas palavras?
- quando se formam novas palavras?
- como se formam novas palavras?
Processos de formação de palavras: derivação e composição;
Outros processos de formação de palavras por derivação.
Composição: justaposição e aglutinação
A Flexão
- Flexão e categorias gramaticais
- Flexão verbal
- Flexão nominal
- As classes de palavras;
- Morfologia e Ensino;
3. SINTAXE
- Objeto de estudo da sintaxe.
- Ambiguidade estrutural.
- Funções sintáticas do adjetivo: predicativo e adjunto do nome.
- Atribuição de caso.
- Padrões sentenciais.
- Relação de predicação.
- Relação de complementação.
- Relação de adjunção.
- Categorias flexionais: modo, tempo e aspecto.

- Tipos de sentenças: declarativa, interrogativa, relativa.
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