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DIÁRIO GAÚCHO 

• Corpus utilizado: amostra de 80 textos de notícias variadas do jornal.  

• Tamanho do corpus: 2.066.957 tokens (nº total de palavras), 145.129 types (nº 

de palavras não repetidas). 

• Data: 118 dias distribuídos entre os meses de janeiro e julho de 2008 e 10 dias 

distribuídos no mês de junho de 2010. 

• Ferramentas usadas para análise:  

ANTCONC (http://www.laurenceanthony.net/software.html)  

FERRAMENTAS TEXTQUIM 

(http://www.ufrgs.br/textecc/textquim/ferramentas.php) 

• Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/textecc/porlexbras/porpopular/experimente.php 

 

MASSA! 

• Corpus utilizado: amostra de 221 textos de notícias variadas do jornal. 

• Tamanho do corpus: 62.800 tokens (nº total de palavras), 10.554 types (nº de 

palavras não repetidas). 

• Data: de 01 a 30/05/2011 e de 03/01 a 06/02/2013 

• Ferramentas usadas para análise:  

ANTCONC (http://www.laurenceanthony.net/software.html)  

FERRAMENTAS TEXTQUIM 

(http://www.ufrgs.br/textecc/textquim/ferramentas.php) 

 

http://www.ufrgs.br/textecc/textquim/ferramentas.php�


 

 

 

 

OS 20 SUBSTANTIVOS MAIS FREQUENTES 
DIÁRIO GAÚCHO MASSA! 

1. Anos 1. Ano 
2. Dia 2. Dia 
3. Vagas 3. Tempo 
4. Trabalho 4. Brasil 
5. Amor 5. Presidente 
6. Casa 6. Governo 
7. Brasil 7. Bahia 
8. Time 8. Caso 
9. Capital 9. Pessoa 
10. Vida 10. Polícia 
11. Grupo 11. Pais 
12. Pessoas 12. Grupo 
13. Gaúcho 13. Cidade 
14. Tempo 14. Time 
15. Técnico 15. Noite 
16. Jogo 16. Domingo 
17. TV 17. Semana 
18. Polícia 18. Sábado 
19. Grêmio 19. Técnico 
20. Sábado 20. Jogo 

 

EXEMPLOS DE CONTEXTOS – 10 SUBSTANTIVOS MAIS FREQUENTES 
DIÁRIO GAÚCHO MASSA! 

1. ANOS 
 
“A capital inglesa ainda se recuperava dos 
anos de guerra e não podia gastar muito, 
(...).” 

1. ANO 
 
“(...) este ano, só será realizada uma edição 
do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), provavelmente em outubro.” 
 

2. DIA 
 
“No dia 2 de janeiro, já no trabalho, não 
fumou em nenhum momento.” 

 2. DIA 
 
“A turma não faz mais que dois shows por 
dia para não prejudicar a qualidade.” 
 

3. VAGAS 
 
“A indústria de transformação foi o setor 
que mais gerou vagas em 2007 e deve 
continuar nesse ritmo em 2008.” 

3. TEMPO 
 
“Como a feira dura um certo tempo, é 
possível fazer isso antes de assinar o 
contrato”. 



  
4. TRABALHO 
 
“A ironia do trabalho de nove chargistas 
dos jornais da RBS ajuda a começar 2008 
com sorrisos.” 
 

4. BRASIL 
 
“A comitiva de Maia só retorna ao Brasil 
domingo, dia 22.” 
 

5. AMOR 
 
“Ao lado de Neiva, José encontrou o 
amor.” 
 

5. PRESIDENTE 
 
“A nova direção tem carta branca da 
presidente Dilma Rousseff para moralizar 
a Casa e está disposta a enfrentar 
resistências internas.” 
 

6. CASA 
 
“Ele se refugiou em uma casa, onde 
estavam mais sete pessoas.” 
 

6. GOVERNO 
 
“Para o governo, eles são mercenários 
organizados.” 
 

7. BRASIL 
 
“(...) posição sonhada por tantas meninas 
do Brasil que perseguem a fama.” 
 

7. BAHIA 
 
“O Campeonato já acabou para o Bahia, 
mas o ringue ainda está armado.” 
 

8. TIME 
 
“Estou muito triste por ter de me afastar 
do time para cuidar de minha saúde.” 
 

8. CASO 
 
“O caso já está sendo investigado pela 
polícia. - Queremos evitar que isso 
aconteça com outros pacientes.” 
 

9. CAPITAL 
 
“Na Capital, as denúncias, orientações e 
pedidos de fiscalização devem ser feitos 
pelo telefone 156.” 
 

9. PESSOAS 
 
“Diplomatas contestaram, argumentando 
que é necessário controlar pessoas para 
controlar mercadorias.” 
 

10. VIDA 
 
“As cidades de nosso litoral quase não 
têm vida fora da temporada de verão.” 
 

10. POLÍCIA 
 
“A Polícia Rodoviária Federal informou 
que não houve feridos na colisão.” 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OS 20 VERBOS MAIS FREQUENTES 
DIÁRIO GAÚCHO MASSA! 

1. Ter 1. Ir 
2. Fazer 2. Dizer 
3. Ficar 3. Ter 
4. Dizer 4. Haver 
5. Dar 5. Poder 
6. Querer 6. Afirmar 
7. Haver 7. Fazer 
8. Ir 8. Contar 
9. Saber 9. Chegar 
10. Levar 10. Dever 
11. Ver 11. Querer 
12. Deixar 12. Dar 
13. Gostar 13. Ficar 
14. Chegar 14. Receber 
15. Precisar 15. Começar 
16. Passar 16. Informar 
17. Receber 17. Passar 
18. Sair 18. Sair 
19. Jogar 19. Precisar 
20. Pedir 20. Falar 

 

EXEMPLOS DE CONTEXTOS – 10 VERBOS MAIS FREQUENTES 
DIÁRIO GAÚCHO MASSA! 

1. TER  
 
“Eu não aguento ver minha mãe triste por 
não ter contato com seus parentes.” 

1. IR 
 
“A Seop informou que vai recorrer da 
decisão.” 

 
2. FAZER 
 
“Último dia para alunos que precisam 
trocar de escola pela mudança de 
município ou zona da cidade, e até mesmo 
os alunos que deixaram de estudar e 
pretendem recomeçar, para fazer a 
inscrição na escola no qual pretendem 
estudar.” 
 

2. DIZER 
 
“A gente acaba cansando e se 
machucando – disse o atacante”. 

 
 
 

3. FICAR 3. TER 



 
“Os órgãos públicos ficaram empurrando 
um para outro a responsabilidade.” 

 
“(...) outros três homens e uma mulher 
teriam morrido no ataque.” 
 

4. DIZER 
 
“Yeda se apressou em dizer ontem que 
não haverá aumento de salários aos 
servidores em 2008.” 
 

4. HAVER 
 
“Até o início da noite de ontem, nenhuma 
queixa havia sido registrada.” 
 

5. DAR  
 
“Para quem fica em Porto Alegre nesta 
época do ano, o jeito é dar uma trégua ao 
calor praticando esportes ou deliciando-se 
nas piscinas dos centros de comunidade.”  
 

5. PODER 
 
“Ele acrescentou que, se for constatado 
erro médico, o profissional pode ser 
punido.” 
 

6. QUERER  
 
“Segundo o técnico Beto Almeida, querer 
jogar de igual para igual pode ser fatal: 
Temos de ter humildade para nos 
desdobrarmos na marcação e jogar.” 
 

6. AFIRMAR 
 
“(...) o líder de Washington afirmou que 
Bin Laden provavelmente teve apoio 
dentro do Paquistão.” 
 

7. HAVER 
 
“A polícia suspeita que os bandidos não 
sabiam que haveria expediente de manhã 
e pretendiam voltar na virada do ano para 
se valer do barulho dos fogos e arrombar 
os cofres.” 
 

7. FAZER 
 
“O primeiro, no entanto, mostrou a 
diferença que pode fazer na equipe ao 
driblar a zaga e chutar cruzado (...).” 
 

8. IR  
 
“Para ir à praia, levou vários potes 
plásticos com a refeição.” 

8. CONTAR 
 
“Ainda ameaçou processar a loja, conta 
gerente do estabelecimento.” 

9. SABER  
 
“Para fazer a inscrição e depois para 
saber onde o aluno deve ser matriculado, 
os moradores da Capital, Alvorada, 
Gravataí e Viamão devem se dirigir a 
qualquer escola estadual ou municipal 
para o ensino fundamental e na escola.” 
 

9. CHEGAR 
 
 “Uma senhora chegou a ser ouvida na 
delegacia (...).” 
“A polícia chegou aos suspeitos depois de 
identificar o endereço (...).” 
 

10. LEVAR  
 
“É preciso levar também comprovante de 
matrícula no ensino fundamental ou 

10. DEVER 
 
“O resultado final ainda deve levar alguns 
dias para ser divulgado.” 



certificado de conclusão.” 
 

 

 


