
 

RESULTADOS OBTIDOS 

(Word E. NC.) 

 

ESTRATÉGIA RESUMPTIVA (56 FRASES) 

 

 

 

 TOTAL PERCENTAGEM 

RESPOSTAS ERRADAS
1
 352 25,1% 

MARCAÇÃO DE ACEITÁVEL 217 15,5 % 

MARCAÇÃO DE NÃO ACEITÁVEL 1048 74,9 % 

MARCAÇÃO DE DÚVIDA 135 9,6 % 

 
 
 

TRANSFORMAÇÃO DAS FRASES 

  

ALTERADAS PARA ESTRATÉGIA CANÓNICA 703 67,1 % 

ALTERADAS PARA ESTRATÉGIA NÃO CANÓNICA
2
 347 33,1 % 

 
 
 

TIPOLOGIA DE ALTERAÇÕES PARA ESTRATÉGIAS NÃO CANÓNICAS 
3
 

Alteração da função sintáctica do pronome para um NP (SU ou OD). 2 0,6 % 

Supressão do pronome duplicado, mantendo um complementador resumptivo GEN. 53 15,3 % 

Construção / manutenção de uma resumptiva (alterações não significativas). 14 4,0 % 

Alteração da função sintáctica do pronome para um PP (OI ou OBL). 28 8,1 % 

Alteração da função sintáctica do pronome para GEN. 27 7,8 % 

Construção de uma estrutura não relativa. 3 0,9 % 

Anulação da estrutura completiva 4 1,2 % 

Construção / manutenção de uma cortadora (alterações não significativas). 173 49,9 % 

Construção de uma frase agramatical. 16 4,6 % 

Construção / manutenção de uma pseudo-resumptiva (alterações não significativas). 27 7,8 % 

 

 

                                                           
1
 Corresponde à taxa de insucesso, ou seja, diz respeito à percentagem de sujeitos que marcaram as estratégias não canónicas 

como aceitáveis ou duvidosas. 
2
 Engloba todas as frases que não recorram à estratégia de relativização canónica, ou seja, qualquer tipo de construção que não 

uma construção relativa canónica. 
3
 Esta tipologia descreve o conjunto das transformações introduzidas pelos sujeitos que não seguem a estratégia de relativização 

canónica.  



 

RESULTADOS OBTIDOS 

(Word E. NC.) 

 

ESTRATÉGIA CORTADORA (28 FRASES) 

 

 

 

 TOTAL PERCENTAGEM 

RESPOSTAS ERRADAS
4
 411 58,7% 

MARCAÇÃO DE ACEITÁVEL 337 48,1 % 

MARCAÇÃO DE NÃO ACEITÁVEL 289 41,3 % 

MARCAÇÃO DE DÚVIDA 74 10,6 % 

 
 
 

TRANSFORMAÇÃO DAS FRASES 

  

ALTERADAS PARA ESTRATÉGIA CANÓNICA 227 78,5 % 

ALTERADAS PARA ESTRATÉGIA NÃO CANÓNICA
5
 62 21,5 % 

 
 
 

TIPOLOGIA DE ALTERAÇÕES PARA ESTRATÉGIAS NÃO CANÓNICAS 
6
 

Alteração da função sintáctica do pronome para um NP (SU ou OD). 10 16,1 % 

Supressão do pronome duplicado, mantendo um complementador resumptivo GEN. 0 0,0 % 

Construção / manutenção de uma resumptiva (alterações não significativas). 0 0,0 % 

Alteração da função sintáctica do pronome para um PP (OI ou OBL). 3 4,8 % 

Alteração da função sintáctica do pronome para GEN. 10 16,1 % 

Construção de uma estrutura não relativa. 1 1,6 % 

Anulação da estrutura completiva 0 0,0 % 

Construção / manutenção de uma cortadora (alterações não significativas). 16 25,8 % 

Construção de uma frase agramatical. 22 35,5 % 

Construção / manutenção de uma pseudo-resumptiva (alterações não significativas). 0 0,0 % 

 

 

                                                           
4
 Corresponde à taxa de insucesso, ou seja, diz respeito à percentagem de sujeitos que marcaram as estratégias não canónicas 

como aceitáveis ou duvidosas. 
5
 Engloba todas as frases que não recorram à estratégia de relativização canónica, ou seja, qualquer tipo de construção que não 

uma construção relativa canónica. 
6
 Esta tipologia descreve o conjunto das transformações introduzidas pelos sujeitos que não seguem a estratégia de relativização 

canónica.  



 

RESULTADOS OBTIDOS 

(Word E. NC.) 

 

ESTRATÉGIA PSEUDO-RESUMPTIVA (26 FRASES) 

 

 

 

 TOTAL PERCENTAGEM 

RESPOSTAS ERRADAS
7
 112 17,2% 

MARCAÇÃO DE ACEITÁVEL 86 13,2 % 

MARCAÇÃO DE NÃO ACEITÁVEL 538 82,8 % 

MARCAÇÃO DE DÚVIDA 26 4,0 % 

 
 
 

TRANSFORMAÇÃO DAS FRASES 

  

ALTERADAS PARA ESTRATÉGIA CANÓNICA 522 97,0 % 

ALTERADAS PARA ESTRATÉGIA NÃO CANÓNICA
8
 16 3,0 % 

 
 
 

TIPOLOGIA DE ALTERAÇÕES PARA ESTRATÉGIAS NÃO CANÓNICAS 
9
 

Alteração da função sintáctica do pronome para um NP (SU ou OD). 0 0,0 % 

Supressão do pronome duplicado, mantendo um complementador resumptivo GEN. 0 0,0 % 

Construção / manutenção de uma resumptiva (alterações não significativas). 1 6,3 % 

Alteração da função sintáctica do pronome para um PP (OI ou OBL). 0 0,0 % 

Alteração da função sintáctica do pronome para GEN. 0 0,0 % 

Construção de uma estrutura não relativa. 0 0,0 % 

Anulação da estrutura completiva 1 6,3 % 

Construção / manutenção de uma cortadora (alterações não significativas). 2 12,5 % 

Construção de uma frase agramatical. 3 18,8 % 

Construção / manutenção de uma pseudo-resumptiva (alterações não significativas). 9 56,3 % 

 

 

                                                           
7
 Corresponde à taxa de insucesso, ou seja, diz respeito à percentagem de sujeitos que marcaram as estratégias não canónicas 

como aceitáveis ou duvidosas. 
8
 Engloba todas as frases que não recorram à estratégia de relativização canónica, ou seja, qualquer tipo de construção que não 

uma construção relativa canónica. 
9
 Esta tipologia descreve o conjunto das transformações introduzidas pelos sujeitos que não seguem a estratégia de relativização 

canónica.  



 


