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Lista de abreviaturas e símbolos

Adj. (s)
Adv. (s)
Atél.
C/
Cap. (s)
Cf.
Ex. (s)
Fig.
Freq.
Fut.
Imp.
Ind.
Mais-q.-perf.
N.
Opos.
P. (pp).
Perf.
Pres.
Pret. (s)
Subj.
Tél.
V.
MS
MS?
		
		
NJ
SD

- Adjunto (s)
- Adverbial (adverbiais)
- Atélico
- Com
- Capítulo (s)
- Confronte
- Exemplo (s)
- Figura
- Frequência
- Futuro
- Imperfeito
- Indicativo
- Mais-que-perfeito
- Número
- Oposição
- Página (páginas)
- Perfeito
- Presente
- Pretérito (s)
- Subjuntivo
- Télico
- Ver, Veja
- Os aspectos aparecem juntos para a mesma situação
- Pode-se dizer que o aspecto da horizontal aparece ao
lado do da vertical para a mesma situação, mas não é 		
estritamente marcado.
- Os aspectos não aparecem juntos em qualquer situação.
- Os aspectos aparecem juntos para situações diferentes.
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S.N.
S.R.
*
?
?*
		

- Situação narrada.
- Situação referencial.
- (No início da frase) Frase inaceitável ou agramatical
- (No início da frase) Frase estranha
- (No início da frase) Frase muito estranha, praticamente 		
inaceitável
- Relacionamento normal entre os aspectos
- Maior tendência de relacionamento entre os aspectos
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- A noção que caracteriza o aspecto da horizontal aparece		
bastante enfraquecida

