I – ARTIGO

1 – NORMA PADRÃO EUROPEIA

Os artigos definido (o(a), os(as)) e indefinido (um (a), uns/umas) são
palavras que se antepõem aos substantivos. De uma forma geral,
considera-se que os artigos definidos denotam conhecimento prévio do
ser ou objecto referido pelo substantivo, e que os artigos indefinidos,
pelo contrário, apresentam o ser ou objecto designado pelo substantivo
de forma imprecisa ou indeterminada. Exemplos:

(1)

a. Encontraram a criança.
b. Não posso ficar sem energia n um prédio.

Os artigos definidos são empregues num espectro de
contextos muito mais amplo do que os artigos indefinidos,
destacando -se o seu uso em sentido genérico (ex. (2a)), em
expressões de tempo (ex. (2b)), como nomes de pessoas e lugares
(ex. (2c)). Exemplos:
(2)

a. A criança deve respeitar os pais.
b. Dão aquela novela n as sextas-feiras.
c. Eu vou para a África do Sul.

O artigo definido pode co-ocorrer com outros determinantes:
com os possessivos e com o indefinido outro tem carácter opcional,
e o seu uso depende do contexto. Com os indefinidos todo e ambos
a sua presença é obrigatória. Exemplos:
(3)

a. Parece outra pessoa.
b. Havemos de servir a outra senhora.
c. Toda a gente corre para lá.
d. *Toda gente corre para lá.1
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1

O símbolo * assinala a agramaticalidade desta frase, do ponto de vista da norma
europeia.

A ausência de artigo (ou qualquer outro determinante) pode
destinar-se a apresentar a noção expressa pelo substantivo de modo
genérico, na plena extensão do seu significado, podendo o substantivo
estar no singular como no plural. Exemplos:
(4)

a. Hoje em dia é preciso ter grana no bolso.
b. Estão ligados à Educação para fazer livros.

2 – PORTUGUÊS ORAL DE MAPUTO
Conforme referido em Gonçalves (1997:59), no uso dos artigos
“sobressaem os casos de omissão quer se trate do artigo definido ou
indefinido”. De um modo geral, a omissão do artigo não ocorre com SNs
com a função de sujeito em posição inicial de frase (exemplo (5a)),
sendo mais frequente com SNs com a função de complemento directo
(exemplo (5b)), ou que, sendo sujeito, se encontram nessa posição
sintáctica (exemplo (5c)) (Ficha I).

(5)

a. Casa do meu irmão está abandonada. (= a casa)
b. Recebi telefonema. (= um telefonema)
c. Chega altura, temos que ajudar aquela pessoa. (= a
altura)

Com expressões locativas e temporais, tanto ocorrem casos de
omissão do artigo definido (exemplo 6a)), como se registam casos em
que este ocorre, em contextos em que a sua presença não

é requerida (exemplo (6b)) (Ficha II).
(6)

a. Vai para escola. (= para a escola)
b. Primeiro do Maio (= primeiro de Maio)

Nos casos de uso genérico dos substantivos, em que não é
necessária a presença de qualquer artigo, o substantivo ocorre no
singular, em contextos em que deveria estar no plural (Ficha III).
Exemplo:
(7)

Não tinha caderno. (= cadernos)
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Uma amostragem dos casos dispersos está arquivada na Ficha IV.

3 – FICHAS DE EXEMPLOS
FICHA I: Omissão dos artigos com substantivos com a função de

complemento directo
- Recebi telefonema (= um telefonema)
- A gente tem que organizar enxoval (= o enxoval)
- Quando tem delegação... (= uma delegação)
- Íamos lá passar fim-de-semana (= o fim-de-semana)
- A Idinha provocou abelhas (= as abelhas)
- Estão a cortar prioridade aos outros (= a prioridade)
- Temos relacionamento muito bom (= um relacionamento)
- Se eu abrir machamba, hei-de produzir (= uma machamba)
- Pega cadeira! (= uma cadeira)
- Acompanhamos notícia (= ouvimos a notícia)
- Chega lá apanha população (encontra a população)
- Apenas tenho amigo (= um amigo)
- Íamos lá passar exactamente fim-de-semana (= um fim-desemana)
- Ensinava mandamentos (= os mandamentos)
- Quando se desliga energia você vai lá mexer fios (= a energia...
mexer nos fios)
- O dinheiro de pagar escolinha são vinte contos (= a escolinha)
- Deu volta daquele lado (= a volta)
- Se nascer filho, você há-de ver... (= nascer um filho)
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FICHA II: Expressões locativas e temporais
- Íamos a jardim. (= ao jardim)
- Ia para escola sentar e aprender a falar português (= para a
escola)
- Há uma particularidade entre zona interior e zona litoral (=
entre a zona interior e a zona litoral)
- Certos alunos tinham direito a transporte para escola (= para a
escola)
- Quando chega dentro de sala... (= dentro da sala)
- Se uma pessoa vai para escola (= para a escola)
- A minha família está em Norte (= no Norte)
- A minha mãe quer ir ficar na casa da minha irmã (= em casa)
- Na Marracuene (= em Marracuene)
- Encontra-se aqui no Munguine a trabalhar (= em Munguine)
- Prefiro ficar aqui no Maputo (= em Maputo)
- Se eu fizesse um convite para próximo fim-de-semana? (= para
o próximo)
- Às cinco de manhã cheguei em Sena (= da manhã)
- Deviam começar a pensar no namoro a partir de catorze anos
(= a partir dos catorze)
- Acho que até próximo ano poderei concluir (= até ao próximo)
- Setenta e dois foi altura que eu voltei (= foi a altura)
- Em tempos livres o que mais gostas de fazer? (= nos tempos
livres)
- Cheguei na setenta e quatro (= em setenta e quatro)
- Primeiro do Maio (= primeiro de Maio)

FICHA III: Uso genérico dos substantivos, sem artigo
- Tinha um curral de suíno (= de suínos)
- Eu não tenho dificuldade (= dificuldades)
- A minha filha está a fazer maldade (= maldades)
- Quando tem oferta começa a oferecer (= ofertas)
- A senhora carrega coisa, vai vender (= coisas)
- Carregamento de saco (= sacos)
- A pessoa faz necessidade maior (= necessidades maiores)
- Não tinha caderno, não tinha nada (= cadernos)
- Antigamente, o dinheiro do lobolo era enxada (= eram enxadas)
- Eu preferia ter uma série de rapaz (= de rapazes)
- Há problema (= problemas)

42

FICHA IV: Casos dispersos
- Não era uma viagem agradável, era sacrifício (= um sacrifício)
- Questão que estou a ver é questão desses chapas (= a
questão... a questão)
- Pode haver alguém mas não é o caso pessoal (= um caso
pessoal)
- Vi tua mulher com fulano (= a tua mulher)
- Se por acaso teu pai proibir-te... (= o teu pai)
- É para todos sem a distinção do sexo (= sem distinção de
sexo)
- Como a mãe não posso dizer se é bonita se é feia (= como
mãe)
- Casa do meu irmão está abandonada (= a casa)
- Ya, problema é esse (= o problema)
- Vou pegar minha filha (= a minha filha)
- Deve ter-se encontrado com família (= com a família)
- Posso ir a Portugal, discutir com português (= com um
português)
- Não há-de haver problemas com pessoal lá em casa (= com o
pessoal)
- Acho que dinheiro que eu recebo (= o dinheiro)
- Estou satisfeito por causa de paz (= da paz)
- Então o repórter achas-te muito stressado? (= então repórter)
- Ia ficar no quarto com meu marido (= com o meu marido)
- Lucro de badjias nunca foi cinco contos (= o lucro)
- Mesmo quando vovôs estão a mandar (= os vovôs)
- Antigamente, dinheiro de lobolo eram enxadas (= o dinheiro do
lobolo)
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4 – EXERCÍCIOS
I – Omissão dos artigos com substantivos

1. Preencha

os

espaços

em

branco

com

uma

das

alternativas dadas, seguindo o exemplo.
Ex: A família tem que escolher um nome para o bebé.
nome
um nome

a) Ontem, à noite, recebi

de Maputo.
telefonema
um telefonema

b)

está abandonada há dois anos.
Casa do meu irmão
A casa do meu irmão

c) O dinheiro para pagar
desapareceu.
d) Nós íamos lá passar

do meu filho
escolinha
a escolinha

em Abril.
fins-desemana
os fins-de-semana

e)

tem luzes amarelas.
Seu carro
O seu carro

2. Assinale com um X a frase que está correctamente construída.

a) Vou abrir uma machamba para produzir arroz. (
Vou abrir machamba para produzir arroz. ( )
b) Vamos passar fim-de-semana na Namaacha. (
Vamos passar o fim-de-semana na Namaacha. (
c) Ensinaram meus filhos a jogar futebol. ( )
Ensinaram os meus filhos a jogar futebol. ( )
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)

)
)

d) Quando se desliga a energia você pode mexer nos fios. (
Quando se desliga energia você pode mexer nos. fios. (
e) Ontem ouvimos notícia pela rádio. (
Ontem ouvimos a notícia pela rádio. (

)
)

)
)

II – Expressões locativas e temporais
1. Complete as frases com uma das formas dadas.
Ex: Ia para o jardim, quando encontrei o meu colega.
(para / para o)
a)

zona interior e a zona litoral há muitas diferenças.
(entre / entre a)

b) A minha família está

.

(em Norte / no Norte)
c)

sala, ninguém faz barulho.
(dentro de / dentro da)

d)

Marracuene, os alunos não têm fardamento.
(em/ na)

e) Se a criança vai

escola, aprende a ler e a escrever.

(para/ para a)

2. Preencha os espaços em branco com uma das formas dadas,
seguindo o exemplo.
Ex: Nós fazemos o convite para o próximo fim-de-semana.

(para / para o)
a) Às cinco

manhã, cheguei a Sofala.
(de / da)

45

b)

17 anos, comecei a ir às reuniões de jovens.

(a partir de/ a partir dos)
cc) Ele veio a Maputo

setenta e quatro.
(em / no)

d) Ela chegou

Manhiça, ontem à meia-noite.
(de / da)

e) Até

próximo ano, poderei ficar na mesma zona.
(a / ao)

f)

amanhã, eu vou para outra escola.
(a partir de / a partir da)

g)

tempos livres, o que gostas mais de fazer?
(em / nos)

3. Responda às questões, conforme o exemplo.
Ex : Onde está a tua família? (em Norte / no Norte)
A minha família está no Norte.
a) Onde preferes viver? (em Maputo / no Maputo)

b) Para onde foste esta manhã? (para quartel / para o quartel)

c) Em que momento fazes a entrevista aos jogadores?
(em meus tempos livres / nos meus tempos livres)

d) Onde ficaste durante o intervalo? (dentro de sala / dentro da
sala)

e) Em que cidade passaste o Natal? (em Beira / na Beira)
__________________________________________________________
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III – Uso genérico dos substantivos, sem artigo
1. Complete as
apresentadas.

frases,

usando

uma das

alternativas

a) Ele tinha na machamba um curral de

.
(suíno/ suínos)

b) O carregamento de
ontem.
(saco/ sacos)
c) A manada de

de farinha de milho foi

foi para o outro lado do rio.
(boi/ bois)

d) O João tinha
com a sua mulher, por isso não foi
à reunião. (problema/ problemas)
e) Eu gostava mais de ter

do que raparigas.
(rapaz/ rapazes)

2. Responda às perguntas, conforme o exemplo dado.
Ex: – O que há na papelaria? (caderno)
Na papelaria há cadernos.
a) - O que está a fazer a tua filha? (maldade)

b) - O que compraste naquela loja? (semente)

c) - O que é que o Pedro trouxe para os irmãos? (oferta)
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d) - O que havia no envelope?

(selo)

e) - O que é que a senhora tem no saco?

(coisa)

3. Escolha uma das formas dadas e preencha os espaços em
branco, seguindo o exemplo.
Ex: Eu não tenho dificuldades em Matemática.
dificuldade
dificuldades
as dificuldades

a) Os

ficam, normalmente, perto das

enxames

de árvores.

abelhas
as abelhas
abelha

b) O Jorge traz sempre

do bazar.

lula
lulas
as lulas

c) A tia Juliana mandou

para todas as sobrinhas.

os presentes
presentes
presente

d) Aquela turma tem

e
rapaz
rapazes
os rapazes

.
rapariga
raparigas
as raparigas

e) Não consegui comprar 1 quilo de

de

sacos

para a nossa loja.

saco

os sacos
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plástico

Depois de fazer os exercícios poderá consultar o Guia de Correcção

I – ARTIGO
I – Omissão dos artigos com substantivos
1. a) um telefonema; b) A casa do meu irmão; c) a escolinha;
d) os fins-de-semana; e) O seu carro
2. a) Vou abrir uma machamba para produzir arroz.
b) Vamos passar o fim-de-semana na Namaacha.
c) Ensinaram os meus filhos a jogar futebol.
d) Quando se desliga a energia você pode mexer nos fios.
e) Ontem ouvimos a notícia pela rádio.

II – Expressões locativas e temporais
1. a) Entre a; b) no Norte; c) Dentro da; d) Em; e) para a
2. a) da; b) A partir dos; c) em; d) da; e) ao; f) A partir de; g) Nos
3. a) Prefiro viver em Maputo.
b) Esta manhã fui para o quartel.
c) Faço a entrevista nos meus tempos livres.
d) Durante o intervalo fiquei dentro da sala.
e) Passei o Natal na Beira.

III – Uso genérico dos substantivos, sem artigo
1. a) suínos; b) sacos; c) bois; d) problemas; e) rapazes
2. a) A minha filha está a fazer maldades.
b) Naquela loja comprei sementes.
c) O Pedro trouxe ofertas para os irmãos.
d) No envelope havia selos.
e) A senhora tem coisas no saco.
3. a) abelhas; b) lulas; c)'presentes; d) rapazes, raparigas; e) sacos

