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Conteúdo: Flexão dos substantivos  
 
Flexão dos substantivos em GRAU 
 
          Os substantivos podem variar quanto ao seu grau. Deste modo, eles podem apresentar-se com seu sentido 
diminuído ou aumentado. 
 
Exemplos: 
carro – carrinho (diminutivo) – carrão (aumentativo) 
Dente – dentinho (diminutivo) – dentão (aumentativo) 
Casa – casa pequena (diminutivo) – casa grande (aumen-
tativo) 
Cachorro – cachorro pequeno (diminutivo) – cachorro 
grande (aumentativo) 
 
      Há duas maneiras de formar o aumentativo: sinteticamente e analiticamente. 
Sinteticamente 
       Os graus aumentativo e diminutivo são formados a partir do acréscimo de um sufixo ao grau normal do substan-
tivo. 
Exemplos: 
sala – salinha (diminutivo) 
caderno – caderninho (diminutivo) 
homem – homenzinho (diminutivo) 
caneca – canecão (aumentativo) 
dedo – dedão (aumentativo) 
Os sufixos aumentativos mais comuns do português são estes: 
 aça – caraça 
 aço – calhamaço 
 alha – muralha 
 ão – formigão, copão, cachorrão, pernão, dedão. 
 uça - dentuça 
Os sufixos diminutivos mais frequentes no português são: 
 acho – riacho 
 ebre – casebre 
 eco – padreco 
 ejo – vilarejo 
 -eto, -eta – maleta 
 inho – menininho 
 inha – menininha 
 -zinho, -zinha – irmãzinha 
 isco - chuvisco 
Analiticamente 
Os graus aumentativo e diminutivo são formados a partir do acréscimo de uma palavra com sentido de aumento 
(grande) ou de diminuição (pequeno). 
Exemplos: 
sala pequena 
caderno pequeno 
caneca grande 
dedo grande 

 
Observação: Nem sempre o grau diminutivo é utilizado para indicar tamanho físico, muitas vezes ele é utilizado para 
expressar desprezo e crítica em relação objetos ou pessoas. 
 
Exemplos: 



 
 /colegiopxsflamboyant 

 Esse livreco não vale nada. 
João é um padreco! 
Povinho estranho. 

Por outro lado, algumas palavras utilizadas no grau diminutivo também podem indicar carinho.
 
Exemplos: 
Minha maninha é um amor. 
Minha mãezinha linda! 
Camila é tão lindinha! 

 
Atividades 
Observe a tirinha abaixo e responda às questões 1 e 2

 
2- Costuma-se falar a respeito de “histórias de pe
um dos pescadores utiliza diversos subs
 
2- O que indica que o outro pescador consi
 
3- Nas frases a seguir, indique o efeito do uso do aumentativo e diminutivo, correlacionando as col
(  ) A Juliana Paes é linda. Um verdadeiro mulh
(  ) Fala, Pedrinho! Há quanto tempo, hein! Ach
(  ) Que carrão, hein! Velho, pneu careca e fa
(  ) Por favor, troca de canal. Esse filminho está muito sem graça.
(  ) Que casarão! São cinco salas, uns dez qua
 
(1) Pejorativo 
(2) Carinho 
(3) Tamanho 
(4) Ironia 
(5) Elogio 
 
4- Identifique a alternativa em que o plural do dimin
acordo com a língua-padrão: 
 
a) escrítorezinhos, informaçãozinhas, ligação
b) escrítorzinhos, informaçãozinhas, ligaçãoz
c) escritorezinhos, informaçõezinhas, ligaçõez
d) escritorezinhos, informaçãozinhas, ligaçõez
e) escrítorzinhos, informaçõezinhas, ligaçõez
 
Justifique sua resposta. 
  
5- Leia e interprete o seguinte fragmento:
fora do berço.” encontramos o emprego do 
a)  Os diminutivos nas duas frases têm a con
b) O primeiro caso indica forma carinhosa e o segu
c) O diminutivo, na língua portuguesa, é usada se
d)  Em ambos os casos, o uso do diminutivo é para indicar tam
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avras utilizadas no grau diminutivo também podem indicar carinho.

abaixo e responda às questões 1 e 2: 

se falar a respeito de “histórias de pescador”, que geralmente são consideradas falsas. Na tirinha lida, 
stantivos no grau aumentativo. Que substantivos são esses?

O que indica que o outro pescador considera o comentário de seu “compadre” como mentira?

Nas frases a seguir, indique o efeito do uso do aumentativo e diminutivo, correlacionando as col
) A Juliana Paes é linda. Um verdadeiro mulherão! 
) Fala, Pedrinho! Há quanto tempo, hein! Acho que não te vejo desde a faculdade... Como você está?
) Que carrão, hein! Velho, pneu careca e faltando pedaço. 
) Por favor, troca de canal. Esse filminho está muito sem graça. 
) Que casarão! São cinco salas, uns dez quartos e oito banheiros. 

Identifique a alternativa em que o plural do diminutivo das palavras escritor, informações, ligação e m

a) escrítorezinhos, informaçãozinhas, ligaçãozinhas, materialzinhos 
b) escrítorzinhos, informaçãozinhas, ligaçãozinhas, materialzinhos 
c) escritorezinhos, informaçõezinhas, ligaçõezinhas, materiaizinhos 
d) escritorezinhos, informaçãozinhas, ligaçõezinhas, materialzinhos 

inhas, ligaçõezinhas, materialzinhos 

Leia e interprete o seguinte fragmento: “Filhinho, sua noiva está ao telefone.” e em: “O pezinho do b
tramos o emprego do diminutivo pelas seguintes razões: 

Os diminutivos nas duas frases têm a conotação de tratamento carinhoso. 
O primeiro caso indica forma carinhosa e o segundo, tamanho pequeno. 
O diminutivo, na língua portuguesa, é usada sempre para expressar tamanho. 

so do diminutivo é para indicar tamanho pequeno. 
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avras utilizadas no grau diminutivo também podem indicar carinho. 

 

cador”, que geralmente são consideradas falsas. Na tirinha lida, 
tantivos no grau aumentativo. Que substantivos são esses? 

tário de seu “compadre” como mentira? 

Nas frases a seguir, indique o efeito do uso do aumentativo e diminutivo, correlacionando as colunas. 

o que não te vejo desde a faculdade... Como você está? 

tivo das palavras escritor, informações, ligação e material está de 

nho, sua noiva está ao telefone.” e em: “O pezinho do bebê ficou para 
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De acordo com o estudo do grau do substantivo, justifique sua resposta. 
  
 


