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O que é preciso saber para usar a Floresta / 
Milhafre?

Floresta:
– Função : Forma SUBJ : np
– Forma VP (função P(redicado)), contém apenas informação 

verbal
• complementos de um Predicado estão todos no mesmo nível

– “mesmo nível” = “mesmo nó”
– buscas por exclusão (SUBJ que não é um NP)

• ACC que não não éé o mesmo nó que np

• Ferramenta:
– escolher elementos
– escolher relação
– procurar expressão
– A INFORMAÇÃO MAIS IMPORTANTE É A QUE ESTÁ NA 

PRIMEIRA RELAÇÃO. A BUSCA (LEMA, p.ex.) SERÁ FEITA 
EM FUNÇÃO DELA.

– UM ELEMENTO NÃO PODE APARECER SUBITAMENTE



Predicados de sujeito cu



CU que não é sujeito (por função)



Verbos mais freqüentes em or. 
interrogativas?



Função mais freqüente de um SN?

Não é preciso definir relação !



Função dos pronomes relativos



orações relativas em que o pronome relativo é 
objecto directo

• Elementos:
– or. relativa (forma fcl : função adjunto adnominal)
– pron. relativo (procurável rel)
– objecto directo (função: ACC)

OU



CF394-2 - …que alteram o valor que as pessoas atribuem ao que 
comem



Or. subordinadas s/sujeito explícito

Oração finita
– ...que contém outra oração finita 

(garantir que é oração subordinada)
• ...que contém imediatamente 

um Predicado (toda oração tem 
predicado (ou VP)

– ...que nãonão está no mesmo 
nó que um Sujeito





Particípios sem função verbal
• A)Forma v-pcp : função adjunto adnominal



Lemas dos verbos que pedem predicativo do 
objecto



Funções de “se” com verbo no infinitivo



Funções de “se” com verbo no infinitivo



Lemas do verbos que ocorrem com se no 
infinitivo

1
1 2



Obter apenas o N e o núcleo do complemento nominal que com ele 
se relaciona



Visitem-nos! 

• http://www.linguateca.pt
• http://www.linguateca.pt/Floresta/

http://www.linguateca.pt/
http://www.linguateca.pt/Floresta/
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