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DEFINIÇÃO
São as palavras responsáveis por nomear as coisas físicas ou não; reais
ou fictícias. Ex.:

SUBSTANTIVO
PRONOME

Aqueles

NUMERAL

dois

SUBSTANTIVO
ADJETIVO

rapazes

altos

ARTIGO

são

os

PRONOME

meus

irmãos.

CLASSIFICAÇÃO DOS
SUBSTANTIVOS
Os Substantivos se classificam de acordo com sua FORMA e seu
SENTIDO.

FORMA:

SENTIDO:

 SIMPLES X COMPOSTO;

 COMUM X PRÓPRIO;

 PRIMITIVO X DERIVADO.

 CONCRETO X ABSTRATO;
 COLETIVO.

CLASSIFICAÇÃO DOS
SUBSTANTIVOS - FORMA
SIMPLES:
São palavras que apresentam
um único RADICAL. Ex.:
SOL
CHUVA
COPOS
NOZES

COMPOSTO:
São palavras que apresentam
mais de um RADICAL. Ex.:
GIRASSOL
GUARDA-CHUVA
PORTA-COPOS
QUEBRA-NOZES

CLASSIFICAÇÃO DOS
SUBSTANTIVOS - FORMA
PRIMITIVO:
São palavras que dão origem a
outras
no
processo
de
derivação. Ex.:
DENTE
PEDRA
AVE
PORTA

DERIVADO:
São palavras que se originam
de outras no processo de
derivação. Ex.:
DENTADURA, DENTISTA
PEDREIRA, PEDREGULHO
AVIÃO, AVIAÇÃO
PORTAL, PORTÃO, PORTEIRA

CLASSIFICAÇÃO DOS
SUBSTANTIVOS - SENTIDO
COMUM:
Designam nomes genéricos,
isto é, não específicos, de
coisas e/ou seres. Ex.:
CANETA
PLANETA
PESSOA
ESCOLA

PRÓPRIO:
Designam nomes específicos de
coisas
e/ou
coisas,
individualizando-as. Ex.:
FABER-CASTEL, PENTAL, BIC
TERRA, MERCÚRIO, VÊNUS
PAULO, SEDNA, OSWALDO
UP, MARISTA, SALESIANO

ATENÇÃO!
Neste sábado, a Lua estará mais próxima da Terra, e esse fenômeno poderá ser mais
facilmente percebido em lugares próximos da linha do Equador, como a região norte
do Brasil.
Titã, a maior lua de Saturno, pode abrigar algum vestígio de vida. Pelo menos é o que
dizem cientistas de uma das mais conceituadas universidades americanas. Segundo
eles, o satélite natural enquadra-se em todos os requisitos necessários para o
desenvolvimento de organismos bacterianos, semelhantes àqueles que deram origem
a vida, tal como se conhece, em nosso planeta.

CLASSIFICAÇÃO DOS
SUBSTANTIVOS - SENTIDO
CONCRETO:
Designam o ser que existe
independente de outros seres.
Ex.:
HOMEM, MULHER
ESCOLA, EDIFÍCIO
CIDADE, FAVELA
SACI, FADA, DEUS

ABSTRATO:
Designam seres que dependem de
outros para se manifestar. Em geral,
nomeiam sentimentos e substantivos
derivados de verbos, que ainda
indiquem uma ideia de ação. Ex.:
AMOR, ÓDIO, FRIO, CALOR
ESTUDO, BEBEDEIRA, CANSAÇO

ATENÇÃO!
A plantação de cana enriqueceu, outrora, a economia do país.
Em poucas horas, o fogo destruiu toda a plantação de cana.
A invenção de Santos Dumont deu início à Era da Aviação.
O estilo de Guimarães Rosa foi caracterizado pela invenção de palavras.

CLASSIFICAÇÃO DOS
SUBSTANTIVOS - SENTIDO
COLETIVO:
Designam um conjunto de seres e/ou coisas afins, isto é, unidades iguais
ou que se assemelham. Ex.:
MOLHO = CHAVES
ALCATEIA = LOBOS
MATILHA = CACHORROS
ENXAME = ABELHAS
BANDO = BANDIDOS, PESSOAS, LEÕES etc

GÊNERO DOS SUBSTANTIVOS
Quanto à marcação de gênero, os substantivos classificam-se em dois
grupos:
UNIFORMES;
BIFORMES.

GÊNERO DOS SUBSTANTIVOS BIFORMES
São aqueles que apresentam duas formas, sendo uma para cada gênero. Pode ser:
POR FLEXÃO: quando se troca a desinência nominal (-A/-O). Ex.:
ALUNO/ALUNA , COMPANHEIRO/COMPANHEIRA , JOGADOR/JOGADORA
POR SUFIXAÇÃO: quando a marca de gênero é dada por um sufixo. Ex.:
ATOR/ATRIZ , IMPERADOR/IMPERATRIZ , EMBAIXADOR/EMBAIXATRIZ
PELA TROCA DE RADICAL: quando se utiliza uma palavra diferente para indicar o
gênero. Ex.:
HOMEM/MULHER , CAVALO/ÉGUA , DAMA/CAVALHEIRO , ESPOSA/MARIDO

GÊNERO DOS SUBSTANTIVOS UNIFORMES
São aqueles que apresentam uma única forma, válida tanto para o masculino quanto para o feminino.
Pode ser:
 COMUM DE DOIS GÊNEROS: são aqueles que o gênero é dado por uma outra palavra (ARTIGO,
ADJETIVO, PRONOME ou NUMERAL). Ex.:
O ESTUDANTE/A ESTUDANTE – O GOVERNANTE/A GOVERNANTE – O INDIVÍDUO/ A INDIVÍDUO
 SOBRECOMUNS: são aqueles que o gênero é dado pelo contexto, visto que a palavra em si não
apresenta essa distinção. Ex.:
FERNANDO ERA UMA CRIANÇA TERRÍVEL – RÚBIA É CONSIDERADA UMA GRANDE PESSOA.
 EPICENOS: indicam nomes de animais, por isso, o gênero é dado pelos adjetivos “macho” e “fêmea”,
que acompanham os substantivos nesse caso. Ex.:
O JACARÉ MACHO/O JACARÉ FÊMEA – O MOSQUITO MACHO/O MOSQUITO FÊMEA

PLURAL DOS SUBSTANTIVOS
COMPOSTOS

A. Quando as duas palavras forem substantivos, pode-se optar por colocar apenas
o primeiro elemento ou ambos no plural:
palavra-chave = palavras-chave ou palavras-chaves
couve-flor = couves-flor ou couves-flores
bomba-relógio = bombas-relógio ou bombas-relógios
peixe-espada = peixes-espada ou peixes-espadas
B.

Flexionam-se os dois elementos, quando formados de:
substantivo + adjetivo = amor-perfeito e amores-perfeitos
adjetivo + substantivo = gentil-homem e gentis-homens
numeral + substantivo = quinta-feira e quintas-feiras

PLURAL DOS SUBSTANTIVOS
COMPOSTOS

C. Flexiona-se somente o segundo elemento, quando formados de:
verbo + substantivo = guarda-roupa e guarda-roupas
palavra invariável + palavra variável = alto-falante e alto-falantes
palavras repetidas ou imitativas = reco-reco e reco-recos
D. Flexiona-se somente o primeiro elemento, quando formados de:
substantivo + preposição clara + substantivo = água-de-colônia e águas-de-colônia
substantivo + preposição oculta + substantivo = cavalo-vapor e cavalos-vapor

E. Permanecem invariáveis, quando formados de:
verbo + advérbio = o bota-fora e os bota-fora
verbo + substantivo no plural = o saca-rolhas e os saca-rolhas

GRAU DOS SUBSTANTIVOS
Grau é a propriedade que as palavras têm de exprimir as variações de
tamanho dos seres. Classifica-se em:
 NORMAL;
 AUMENTATIVO;
 DIMINUTIVO.

GRAU DOS SUBSTANTIVOS
A. GRAU NORMAL: indica um ser de tamanho considerado normal. Ex.:
CASA
B. GRAU AUMENTATIVO: indica o aumento do tamanho do ser. Classifica-se
em:
I.

Analítico: o substantivo é acompanhado de um adjetivo que indica
grandeza. Ex.:
CASA GRANDE

II. Sintético: é acrescido ao substantivo um sufixo indicador de aumento. Ex.:
CASARÃO

GRAU DOS SUBSTANTIVOS
C. GRAU DIMINUTIVO: indica a diminuição do tamanho do ser. Pode ser:
I.

Analítico: substantivo acompanhado de um adjetivo que indica pequenez.
Ex.:
CASA PEQUENA

II. Sintético: é acrescido ao substantivo um sufixo indicador de diminuição.
Ex.:
CASINHA

