Appendix: Experimental items

01

Condition
Training True

02

Training False

1

Subject standard cleft True

2

Subject standard cleft True

3

7

Subject standard cleft
False
Subject standard cleft
False
Subject standard cleft
False
Subject standard cleft
False
Subject é que cleft True

8

Subject é que cleft True

9

Subject é que cleft False

10

Subject é que cleft False

11

Subject é que cleft False

12

Subject é que cleft False

13

Subject pseudocleft True

14

Subject pseudocleft True

15

Subject pseudocleft False

16

Subject pseudocleft False

17

Subject pseudocleft False

18

Subject pseudocleft False

19

Object standard cleft True

20

Object standard cleft True

21

Object standard cleft False

22

Object standard cleft False

4
5
6

Test Sentence
Aqui, o elefante está a molhar o leão.
here the elephant is wetting the lion
Aqui, o macaco está a abraçar o menino.
here the monkey is hugging the boy
Aqui, é o menino que está a abraçar o macaco.
here [it] is the boy that is hugging the monkey
Aqui, é o menino que está a beijar o avô.
here [it] is the boy that is kissing the grandfather
Aqui, é a menina que está a pintar a senhora.
here [it] is the girl that is painting the lady
Aqui, é o menino que está a empurrar o cão.
here [it] is the boy that is pushing the dog
Aqui, é o leão que está a molhar o elefante.
here [it] is the lion that is watering the elephant
Aqui, é a enfermeira que está a fotografar a menina.
here [it] is the nurse that is photographing the girl
Aqui, o anão é que está a filmar o príncipe.
here the dwarf is that is filming the prince
Aqui, a vaca é que está a lamber a girafa.
here the cow is that is licking the giraffe
Aqui, a girafa é que está a lavar a menina.
here the giraffe is that is washing the girl
Aqui, o menino é que está a lavar o pinguim.
here the boy is that is washing the penguin
Aqui, o senhor é que está a molhar o menino.
here the man is that is watering the boy
Aqui, o coelho é que está a empurrar o pinguim.
here the rabbit is that is pushing the penguin
Aqui, quem está a tratar a zebra é a menina.
here who is healing the zebra is the girl
Aqui, quem está a pentear o menino é o rei.
here who is combing the boy is the king
Aqui, quem está a pintar o médico é o soldado.
here who is painting the doctor is the soldier
Aqui, quem está a puxar o menino é o senhor.
here who is pushing the boy is the man
Aqui, quem está a limpar o hipopótamo é o menino.
here who is cleaning the hippopotamus is the boy
Aqui, quem está a tapar o príncipe é o anão.
here who is covering the prince is the dwarf
Aqui, é a menina que a senhora está a pintar
here [it] is the girl that the lady is painting.
Aqui, é a menina que a mãe está a limpar.
here [it] is the girl that the mommy is cleaning
Aqui, é a menina que a avó está a tapar.
here [it] is the girl that the grandmother is covering
Aqui, é a zebra que a vaca está a morder.
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23

Object standard cleft False

24

Object standard cleft False

25

Object é que cleft True

26

Object é que cleft True

27

Object é que cleft False

28

Object é que cleft False

29

Object é que cleft False

30

Object é que cleft False

31

Object pseudocleft True

32

Object pseudocleft True

33

Object pseudocleft False

34

Object pseudocleft False

35

Object pseudocleft False

36

Object pseudocleft False

37

Control

38

Control

39

Control

40

Control

41

Control

42

Control

here [it] is the zebra that the cow is biting
Aqui, é o cão que o hipopótamo está a pintar.
here [it] is the dog that the hippopotamus is painting
Aqui, é a zebra que a menina está a tratar.
here [it] is the zebra that the girl is healing
Aqui, o macaco é que o menino está a coçar.
here the monkey is that the boy is tickling
Aqui, o pinguim é que o menino está a ver.
here the penguin is that the boy is watching
Aqui, o palhaço é que o menino está a molhar.
here the clown is that the boy is watering
Aqui, o médico é que o rei está a beliscar.
here the doctor is that the king is pinching
Aqui, a girafa é que a menina está a lavar.
here the giraffe is that the girl is washing
Aqui, o macaco é que o pinguim está a magoar.
here the monkey is that the penguin is hurting
Aqui, quem a menina está a pintar é a senhora.
here who the girl is painting is the lady
Aqui, quem a vaca está a magoar é a zebra.
here who the cow is hurting is the zebra
Aqui, quem o menino está a pisar é o macaco.
here who the boy is stepping is the monkey
Aqui, quem o gato está a morder é o cão.
here who the cat is biting is the dog
Aqui, quem a avó está a beijar é a menina.
here who the grandmother is kissing is the girl
Aqui, quem a girafa está a lamber é a vaca.
here who the giraffe is licking is the cow
Aqui, o pinguim está a ver o menino.
here the penguin is watching the boy
Aqui, o rei está a beliscar o médico.
here the king is pinching the doctor
Aqui, o hipopótamo está a pintar o cão.
here the hippopotamus is painting the dog
Aqui, o gato está a morder o cão.
here the cat is biting the dog
Aqui, o menino está a puxar o senhor.
here the boy is pulling the man
Aqui, o menino está a pisar o macaco.
here the boy is stepping the monkey
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