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Conteúdo: Flexão dos substantivos 
 
Número 
 
Os substantivos no singular indicam um único ser, ou uma ideia coletiva. Como exemplos temos cão, coração, amor, 
pai, país, grupo.  
Os substantivos no plural indicam mais de um ser (com exceção dos coletivos). Como exemplo temos cães, corações, 
amores, pais, países.  
 
Vamos observar as regras gerais das flexões de número dos substantivos.  
 
1) Substantivos simples:  
 
● Terminado em vogal ou ditongo oral: acrescenta-se “-S” 
Ex:  livro = livros cárie = cáries degrau - degraus  
 
● -r ou –z acrescenta-se -ES  
Ex: hambúrguer = hambúrgueres  
estupidez = estupidezes  
 
● -m troca-se por –NS 
Ex: álbum = álbuns  
bem = bens  
 
● -ão troca-se por –ÕES, -ÃES, -ÃOS  
Ex:faisão = faisões  
escrivão = escrivães.  
cristão = cristãos  
 
● -s (oxítonas ou monossílabos tônicos) acrescenta-se -ES  
Ex:ás = ases  
freguês = fregueses  
 
● -s (paroxítonas) ficam invariáveis 
Ex: lápis = lápis  
ônibus = ônibus  
 
● -x Ficam invariáveis  
tórax = tórax 
 clímax = clímax  
 
● -al -el -ol -ul Troca-se por -IS  
Ex: varal = varais  
túnel = túneis  
álcool = alcoóis 
 azul = azuis  
 
● -il (paroxítonas) Troca-se por -EIS  
Ex: réptil = répteis 
 
*Observação: o plural dos substantivos no grau diminutivo terminados em -zinhos (as) forma-se da seguinte forma:  
Ex: Bar, bares = barezinhos 
 Flor, flores =  florezinhas 
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Atividade 
 
01-Indique a alternativa que apresenta erro na forma do plural: (Explique o erro).  
 
a) sol: sóis; fúsil: fúseis; anão: anões;  
b) peão: peões; guardião: guardiãos; caráter: caracteres;  
c) órgão: órgãos;corrimão: corrimãos; mel: méis;  
d) sótão: sótãos; álcool: álcoois; cônsul: cônsules;  
e) faisão: faisães; anil: anis; capitão: capitães. 
 
02- Complete as frases com o plural das palavras dadas. 
 
a) Falou para os _____. (cidadão) 
b) Os _____ foram apresentados primeiro. (homem) 
c) Não sei quais _____ escolher. (chapéu) 
d) Costuma colocar alguns _____ na comida. (anis) 
e) Apenas consegui resolver o problema das formigas com uns _____. (pó) 
 
03- Assinale a alternativa em que está correta a formação do plural. Explique o que torna as outras flexões incorretas. 
 
a) cadáver – cadáveis         
b) cadáver – cadávers           
c) fuzil – fuzíveis 
d) mal – maus                                   
e) atlas – os atlas 
 
04- Dados os substantivos “caroço”, “imposto”, “coco” e “ovo”, conclui-se que, indo para o plural a vogal tônica soará 
aberta em: 
 
a) apenas na palavra nº 1;  
b) apenas na palavra nº 2;  
c) apenas na palavra nº 3;  
d) em todas as palavras; 
 
05- O plural dos substantivos “couve-flor”, “pão-de-ló” e “amor-perfeito”, é:  
 
a) couve-flores; pães-de-ló; amores-perfeitos;  
b) couves-flores; pães-de-ló; amores-perfeitos;  
c) couves-flores; pão-de-ló; amor-perfeitos;  
d) couves-flores; pão-de-lós; amores-perfeitos;  
e) couves-flores; pães-de-ló; amor-perfeitos. 
 
Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 


