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Morfologia – Estudo das classes gramaticais.  
 
Segundo um estudo morfológico da língua portuguesa, as 
palavras podem ser analisadas e catalogadas em dez 
classes de palavras ou classes gramaticais distintas, 
sendo elas: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, nume-
ral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. 
 
Substantivo  
 
Trata-se da palavra que dá nome aos seres em geral, se-
jam eles animados ou inanimados, apresentando varia-
ções de gênero, número e grau. Os substantivos podem 
ser classificados como:  
 

• Substantivo comum;  

• Substantivo próprio;  

• Substantivo concreto;  

• Substantivo abstrato;  

• Substantivo simples;  

• Substantivo composto;  

• Substantivo primitivo;  

• Substantivo derivado;  

• Substantivo coletivo.  

 
Substantivo Comum: nomeiam grupos de seres da 
mesma espécie. Ex: jornal, país, cidade, animal, boca, 
beijo....  
 
Substantivo Próprio: nomeiam seres particulares de 
uma determinada espécie. São os nomes de pessoas, ci-
dades, equipes de futebol, etc Ex: Fortaleza, Salvador, 
Ceará, Brasil, América do Norte...  
 
Substantivo Concreto: nomeiam seres cuja existência é 
própria, independente de outros. Ex: beija-flor, mulher, 
Deus, vento, alma...  
Substantivo Abstrato: nomeiam estados, qualidades, 
sentimentos ou ações cuja existência depende de outros 
seres. Explica-se: a beleza, por exemplo, precisa de algo 
concreto (um vaso, um rapaz, uma árvore) para se mani-
festar. Ex: tristeza, cansaço, prazer, alegria, beleza, ver-
dade, ironia...  
 
Substantivo Simples: são os nomes que apresentam 
apenas um elemento formador, um radical. Ex: caneta, 
pau, flor, couve, água, cheiro...  
 
Substantivo Composto: são os nomes formados de dois 
ou mais elementos. Ex: caneta-tinteiro, couve-flor, água 
de cheiro...  

Substantivo Primitivo: são os nomes que não derivam 
de outros. Ex: dia, noite, carroça, mar, água...  
 
Substantivo Derivado: são os nomes formados a partir 
de outros. Ex: diarista (de dia), noitada (de noite), carro-
ceiro (de carroça), maremoto (de maré), aguaceiro (de 
água)...  
 
Substantivo Coletivo: são os nomes comuns que ser-
vem para designar conjuntos de seres de igual espécie. 
Ex: flora (de todas as plantas de uma região), tertúlia (con-
junto de pessoas amigas), floresta (conjunto de árvores), 
pana-paná (conjunto de borboletas)...  
 
Atividades  
 
1.Leia o trecho baixo: 
 
 “Vovó Anita era baixinha, em baixinha. Cabelos grisa-
lhos, oculinhos no nariz. Sempre o mesmo vestido de bo-
linhas ( encomendava na costureira, sempre o mesmo 
modelo) no qual havia dois grandes bolsos. Neles ficavam 
seus guardados. Quase todos secretos segredos. Tor-
nava visíveis apenas o que precisava : o dinheiro enrolado 
dentro de uma bolsinha tipo porta – moedas, um lencinho 
perfumado, a caderneta na qual anotava despesas e ou-
tra preta, com números de telefones. Seus tesouros eram 
guardados em incontáveis gavetinhas de seu guarda – 
roupa, todas impecavelmente arrumadas.”  
 
Retire desse trecho :  
 
a. dois substantivos comuns que sejam derivados 
_________________/ __________________ . 
 
b. dois substantivos abstratos _____________________/ 
_______________ . 
 
c. dois substantivos comuns que sejam concretos e primi-
tivos____________________/_______________ .  
d. dois substantivos comuns que sejam compostos 
___________________/ ________________ . 
 
e. duas palavras trissílabas__________________/ 
_______________________ . 
 
f. duas palavras monossílabas _____________/ 
_________________ . 
 
g. duas palavras dissílabas _____________/ 
____________ . 
 
h. duas palavras polissílabas _______________/ 
__________________ . 
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2.Separe os substantivos grifados em concretos ou abs-
tratos:  
 
a.  Minha irmã é minha alegria.  
b. Você é a minha felicidade.  
c. Eu creio que a vida é bela .  
d. Veja a dor que devora o meu coração.  
e. Tenho por você um grande afeto.  
f. No pé da serra vivia um velho.  
 
Concretos 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Abstratos 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
3. Copie a alternativa em que uma das palavras grifadas 
não é substantivo:  
 
( )Na juventude aprendemos; na maturidade, compreen-
demos.  
( ) Não existe travesseiro mais macio que a nossa consci-
ência.  
( ) Muitos turistas passaram as férias no Rio de Janeiro.  
( ) Esta floresta é muito perigosa.  
( ) O pobre vivia num casebre.  
 
 
4. Leia:  
 
Floração 
 
 Meti – me em chapéu de flores, / prendi brincos – de- 
rainha, / prometi-me amor-perfeito, / perfumei – me de jas-
mim.  
E chamo copo – de – leite / o beija – flor maravilha / que 
inspirou tanto jardim.  
 
Separe os substantivos em simples ou composto:  
 
Simples 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Composto 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
5.Leia : 
 
 “Quero uma menina para namorar. Uma menina bem mo-
reninha, bem queimadinha de sol. Nada de Branca de 
Neve. Deixa ela lá com seu Príncipe e os Sete Anões.  
Não quero nenhuma Bela Adormecida. Quero uma garota 
–fera, cheinha de vida. Que saiba apanhar no ar qualquer 
coisa que eu quiser dizer e não der pé, por causa dos cu-
riosos. Não quero a Cinderela complicada e tão maltra-
tada, procurando feito louca um sapatinho de cristal. 
Quero alguém assim como eu, com a cara suja de manga, 
pernas sujas de terra, com o tênis cheirando mal.”  
 
I. No texto acima, há oito substantivos destacados. Clas-
sifique –os em próprio ou comum, simples ou composto, 

concreto ou abstrato, primitivo ou derivado e coletivo: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________  
 
6.Leia o trecho baixo e circule todos os substantivos:  
 
O Xingu é um dos mais fascinantes rios da Ama-zônia. 
Em suas margens e ilhas, cobertas de flores-tas,vivem ín-
dios, caboclos e muitos animais selvagens.  
Dois rapazes, Vito D’Alessio e Renato Dutra, viaja-ram 
mais de 1400 quilômetros pelo Xingu, de caiaque. 
 Na primeira noite de viagem.estavam dormindo nu-ma 
pequena ilha no meio do rio, quando Vito,ao sair da rede 
para reacender a fogueira, teve uma “surpresa”...  
 
7.Retire desse trecho, sem repetir:  
 
a. um substantivo comum que seja derivado 
 _____________________________________________ 
 
b. um substantivo abstrato que seja derivado 
 _____________________________________________ 
 
c. um substantivo comum que seja concreto e primitivo 
 _____________________________________________ 
 
d. um substantivo simples, concreto e derivado 
 _____________________________________________ 
 
8.Separe os substantivos abaixo em compostos ou deri-
vados:  
 
jornaleiro / planalto / amor – perfeito / pulseira / coqueiro / 
pombo – correio / lobisomem/ vira – lata / chuteira / enge-
nheira / girassol / passatempo / pisca – pisca / cotoveleira  
 
compostos: 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
derivados: 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
Flexão dos substantivos  
 
O substantivo é uma classe variável. A palavra é variável 
quando sofre flexão (variação). A palavra menino, por 
exemplo, pode sofrer variações para indicar:  
 
Plural: meninos  
Feminino: menina  
Aumentativo: meninão  
Diminutivo: menininho 
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Flexão de Gênero  
 
Gênero é a propriedade que as palavras têm de indicar 
sexo real ou fictício dos seres. Na língua portuguesa, há 
dois gêneros: masculino e feminino.  
 
Pertencem ao gênero masculino os substantivos que po-
dem vir precedidos dos artigos o, os, um, uns. Veja estes 
títulos de filmes:  
O velho e o mar  
Um Natal inesquecível  
Os reis da praia  
 
Pertencem ao gênero feminino os substantivos que po-
dem vir precedidos dos artigos a, as, uma, umas:  
A história sem fim  
Uma cidade sem passado  
As tartarugas ninjas 
 
Substantivos Biformes e Substantivos Uniformes  
 
Substantivos Biformes (= duas formas): ao indicar nomes 
de seres vivos, geralmente o gênero da palavra está rela-
cionado ao sexo do ser, havendo, portanto, duas formas, 
uma para o masculino e outra para o feminino.  
 
Observe:  
gato - gata  
homem - mulher  
poeta - poetisa  
prefeito – prefeita  
 
Formação do Feminino dos Substantivos Biformes 
  
a) Regra: troca-se a terminação -o por -a. Por exemplo: 
aluno - aluna  
 
b) Substantivos terminados em -ês: acrescenta-se -a ao 
masculino. Por exemplo:  
freguês - freguesa  
 
c) Substantivos terminados em -ão: fazem o feminino de 
três formas:  
- troca-se -ão por -oa. Por exemplo:  
patrão - patroa - troca-se  
-ão por -ã. Por exemplo:  
campeão - campeã  
-troca-se -ão por ona. Por exemplo:  
solteirão - solteirona  
 
Exceções:  
barão - baronesa  
ladrão- ladra  
sultão - sultana  
 
d) Substantivos terminados em -or:  
- acrescenta-se -a ao masculino. Por exemplo:  
imperador - imperatriz  
 
e) Substantivos com feminino em -esa, -essa, -isa: 
 

 

f) Substantivos que formam o feminino trocando o -e final 
por -a:  
elefante - elefanta  
 
g) Substantivos que têm radicais diferentes no masculino 
e no feminino:  
bode - cabra  
boi - vaca  
 
h) Substantivos que formam o feminino de maneira espe-
cial, isto é, não seguem nenhuma das regras anteriores: 
czar - czarina  
réu - ré  
 
Substantivos Uniformes são aqueles que apresentam 
uma única forma, que serve tanto para o masculino 
quanto para o feminino. 
 
Classificam-se em:  
 
Epicenos: têm um só gênero e nomeiam bichos. Por 
exemplo: a cobra macho e a cobra fêmea, o jacaré macho 
e o jacaré fêmea.  
Sobrecomuns: têm um só gênero e nomeiam pessoas. 
Por exemplo:  
a criança, a testemunha, a vítima, o cônjuge, o gênio, o 
ídolo, o indivíduo.  
 
Comuns de Dois Gêneros: indicam o sexo das pessoas 
por meio do artigo. Por exemplo:  
o colega e a colega, o doente e a doente, o artista e a 
artista.  
 
Saiba que:  
 
- Substantivos de origem grega terminados em -ema ou - 
oma são masculinos.  
Por exemplo: o axioma, o fonema, o poema, o sistema, o 
sintoma, o teorema.  
- Existem certos substantivos que, variando de gênero, 
variam em seu significado.  
Por exemplo: o rádio (aparelho receptor) e a rádio (esta-
ção emissora)  
o capital (dinheiro) e a capital (cidade). 
 
Atividades  
 
9- Marque a alternativa que indica a flexão incorreta do 
gênero feminino dos substantivos:  
 
a) duquesa – atriz – maestrina.  
b) consulina – imperadora – cônega.  
c) consulesa – imperatriz – profetisa.  
d) heroína – poetisa – embaixadora.  
e) madre – amazona – ré.  
 
 
10- Relacione as duas colunas de acordo com a classifi-
cação dos substantivos.  
 
1) menino  
2) passatempo  
3) Rio de Janeiro  
4) lápis  
5) falsidade  
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( ) abstrato 
( ) composto 
( ) próprio 
( ) concreto 
( ) simples 
 
11- Dê o feminino dos seguintes substantivos:  
 
a) conde  
b) frade  
c) patrão  
d) herói  
e) parente  
f) tecelão  
g) zangão  
h) cônsul  
i) elefante  
j) ateu  
l) abade  
m) ator  
n) imperador  
 
12- Assinale a alternativa em que todos os substantivos 
são do gênero masculino:  
 
a) fantasma – assombração – profeta  
b) profeta – fantasma – telefonema  
c) eclipse – alface – champanha  
d) mascote – assombração – grama  
e) cal – jacaré – alface 
 
13- Há substantivos que têm um só gênero gramatical 
para designar pessoas de ambos os sexos. Uma das al-
ternativas seguintes constituída de três substantivos 
desta espécie é:  
 
a) A criança, a vítima, o selvagem.  
b) A criança, a testemunha, o agente.  
c) A vítima, a jovem, o parente.  
d) A criança, a vítima, o cônjuge.  
e) A testemunha, a patroa, o mestre.  
 
14. Escolha a alternativa cujos gêneros, pela ordem, cor-
respondem aos seguintes vocábulos: alface, grama 
(peso), dó e telefonema.  
 
a) masculino - feminino - masculino - feminino  
b) feminino - feminino - masculino - feminino  
c) masculino - feminino - masculino - masculino  
d) feminino - masculino - masculino - masculino  
e) feminino - feminino - masculino – masculino  
 
15. A alternativa em que há erro no sentido dos substan-
tivos é:  
 
a) o grama = unidade de medida; a grama = relva  
b)o rádio = aparelho receptor; a rádio = estação transmis-
sora  
c) o guia = documento; a guia = pessoa que guia  
d) o cisma = separação; a cisma = desconfiança  
e) o moral = ânimo; a moral = ética  
 
16. A série em que todas as palavras são femininas é:  
a) foliona, deusa, ilhoa, trema, dó  
b) heroína, cataplasma, edema, gengibre, orbe  

c) grama, fel, coral, telefonema, derme  
d) gênese, sóror, omoplata, bílis, cútis  
e) champanha, hélice, libido, cura, sentinela 
 
17. Na frase “É uma doença que ataca o sistema de de-
fesa do organismo”, observa-se o uso do artigo masculino 
o diante da palavra sistema. A palavra diante da qual não 
se pode usar o é:  
 
a) edema  
b) emblema  
c) alfazema  
d) problema  
e) telefonema  
 
18. Escolha a alternativa cujos gêneros, pela ordem, cor-
respondem aos seguintes vocábulos: alface, grama 
(peso), dó e telefonema.  
 
a) masculino - feminino - masculino - feminino  
b) feminino - feminino - masculino - feminino  
c) masculino - feminino - masculino - masculino  
d) feminino - masculino - masculino - masculino  
e) feminino - feminino - masculino – masculino  
 
19. Dos substantivos abaixo, o que se classifica, quanto 
ao gênero, como sobrecomum é:  
 
a) ré  
b) tatu  
c) ente  
d) aldeã  
e) analista  
 
20. Assinale a alternativa que contém a exata classifica-
ção dos substantivos pessoa, barata, lojista, abelha:  
 
a) sobrecomum, epiceno, comum-de-dois, heterônimo  
b) epiceno, comum-de-dois, heterônimo, sobrecomum  
c) comum-de-dois, heterônimo, sobrecomum, epiceno  
d) heterônimo, sobrecomum, comum-de-dois, epiceno  
e) sobrecomum, heterônimo, epiceno, comum-de-dois  
 
21. Ficou com ___ quando soube que ___ caixa do banco 
entregara aos ladrões todo o dinheiro ____ clã.  
 
a) o moral abalado - o - do  
b) a moral abalada - o - da  
c) o moral abalado - a – da  
d) a moral abalado - a – do  
e) a moral abalada - a – da  
 
22. Há substantivos que têm um só gênero gramatical 
para designar pessoas de ambos os sexos. Uma das al-
ternativas seguintes constituída de três substantivos 
desta espécie é:  
 
a) a criança, a vítima, o selvagem  
b) a criança, a testemunha, o agente  
c) a vítima, a jovem, o parente  
d) a criança, a vítima, o cônjuge  
e) a testemunha, a patroa, o mestre  
 
23. Assinale a alternativa em que os sentidos foram tro-
cados:  
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a) a coma: juba; o coma: estado mórbido  
b) a gênese: geração; o gênese: 1º livro do Pentateuco  
c) a grama: erva rasteira; o grama: unidade de massa  
d) a guia: documento; o guia: aquele que conduz  
e) a crisma: óleo usado em alguns sacramentos; o crisma: 
o sacramento da confirmação 
 
24. Assinale a alternativa incorreta:  
 
a) Borboleta é substantivo epiceno.  
b) Rival é comum de dois gêneros.  
c) Omoplata é substantivo masculino.  
d) Vítima é substantivo sobrecomum.  
e) n. d. a.  
 
25. Indique a alternativa em que todas as palavras são 
femininas:  
 
a) cal, faringe, dó, alface, telefonema  
b) omoplata, apendicite, cal, ferrugem  
c) criança, cônjuge, champanha, dó, afã  
d) cólera, agente, pianista, guaraná, vitrina  
e) jacaré, ordenança, sofisma, análise, nauta  
 
26. Identifique a alternativa em que o plural do diminutivo 
das palavras escritor, informações, ligação e material está 
de acordo com a língua-padrão:  
 
a) escritorezinhos, informaçãozinha, ligaçãozinhas, mate-
riazinhos  
b) escritorezinhos, informaçãozinha, ligaçãozinhas, mate-
rialzinhos  
c) escritorezinhos, informaçõezinhas, ligaçõezinhas, ma-
teriaizinhos  
d) escritorezinhos, informaçãozinha, ligaçõezinhas, mate-
rialzinhos  
e) escritorezinhos, informaçõezinhas, ligaçõezinhas, ma-
terialzinhos  
 
27. Indique a alternativa em que só aparecem substanti-
vos abstratos:  
 
a) tempo, angústia, saudade, ausência, esperança, ima-
gem  
b) angústia, choro, sol, presença, esperança, amizade  
c) amigo, dor, claridade, esperança, luz, tempo  
d) angústia, saudade, presença, esperança, amizade  
e) espaço, mãos, claridade, rosto, ausência, esperança  
 
28. Aponte a alternativa em que haja erro quanto à flexão 
do nome composto:  
 
a) vice-presidentes, amores-perfeitos, os bota-fora 
b) tico-ticos, salários-família, obras-primas  
c) reco-recos, sextas-feiras, sempre-vivas  
d) pseudo-esferas, chefes-de-seção, pães-de-ló  
e) pisca-piscas, cartões-postais, mulas-sem-cabeças  
 
29. Dadas as palavras:  
 
1. esforços  
2. portos  
3. impostos  
 
Verificamos que o timbre da vogal tônica é aberto:  

a) apenas na palavra 1.  
b) apenas na palavra 2.  
c) apenas na palavra 3.  
d) apenas nas palavras 1 e 3.  
e) em todas as palavras.  
 
30.  
1. O cônjuge se aproximou.  
2. O servente veio atender-nos.  
3. O gerente chegou cedo.  
 
Não está claro se é homem ou mulher:  
 
a) no primeiro período.  
b) no segundo período. 
c) no terceiro período.  
d) no primeiro e no segundo períodos.  
e) no segundo e no terceiro períodos. 
 
31. Sublinhe os substantivos:  
 
Uma página de diário  
 
Clarissa abre o seu diário de capa verde e escreve. Quero 
escrever neste diário tudo o que penso , tudo o que sinto. 
Mas a gente nunca escreve tudo o que pensa, tudo o que 
sente. Por que será que só somos sinceros pensando? 
Preciso ter um diário porque não tenho com quem conver-
sar. As minhas colegas do Elementar não gostam de mim. 
(Não sei por quê!) a única que me procura é a Dolores.  
No diário é como se eu estivesse conversando comigo 
mesma. Assim tenho a impressão de que estou menos 
só.  
Que é que tenho para contar? O dia está lindo. Estamos 
no outono. No pátio de minha casa tem uma paineira flo-
rida. Bonito! Uma professora formada dizendo ―tem uma 
paineira‖. O direito é ―há uma paineira‖. Mas fica tão pe-
dante... Por que será que a gente nunca escreve como 
fala? Bom, mas a verdade é que ninguém vai ler o meu 
diário.  
E se eu morrer? Se eu morrer, depois da missa de sétimo 
dia mamãe toda de preto vem chorando reunir as minhas 
coisas. Encontra este livro, abre. Lê e fica sabendo todos 
os meus segredos.  
Não. Preciso destruir este diário antes de morrer. O pior é 
que a gente nunca sabe quando vem a hora da morte. 
Mas eu ia dizendo que no nosso pátio tem uma paineira 
florida. De manhã os passarinhos fazem uma gritaria 
doida dentro dela. Se eu soubesse pintar, eu pintaria a 
nossa paineira.  
Hoje, entrando na sala de visitas, senti a mesma coisa 
que sentia quando era guria. Quando olhei para o retrato 
do meu bisavô senti um medo esquisito, uma impressão 
de o retrato ia sair correndo atrás de mim. Bobagem! Um 
retrato não pode se mexer. Se os outros soubessem do 
meu medo, na certa riam de mim. Mas o que eu sinto, não 
devo mentir. Pelo menos para mim mesma...  

Érico Veríssimo. Clarissa  

 
32. Transforme as palavras em substantivos:  
 
a) Destruir  
b) Sincero  
c) Pensar  
d) Mentir  
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e) Limpo  
f) Suave  
g) Fiel  
h) Ler  
i) Aproximar-se  
j) Fácil  
k) Beber  
l) Carinhoso  
m) Fugir 
 
Texto para a Questão 33 
 
A assembleia dos ratos  
 
Um gato de nome Faro-Fino deu de fazer tal destroço na 
rataria duma casa velha que os sobreviventes, sem ânimo 
de sair das tocas, estavam a ponto de morrer de fome. 
Tornando-se muito sério o caso, resolveram reunir-se em 
assembleia para o estudo da questão. Aguardaram para 
isso certa noite em que Faro-Fino andava aos miados 
pelo telado, fazendo sonetos à lua. — Acho – disse um 
deles - que o meio de nos defendermos de Faro-Fino é 
lhe atarmos um guizo ao pescoço. Assim que ele se apro-
xime, o guizo o denuncia e pomo-nos ao fresco a tempo. 
Palmas e bravos saudaram a luminosa ideia. O projeto foi 
aprovado com delírio. Só votou contra um rato casmurro, 
que pediu a palavra e disse: — Está tudo muito direito. 
Mas quem vai amarrar o guizo no pescoço de Faro- Fino? 
Silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó. 
Outro, porque não era tolo. Todos, porque não tinham co-
ragem. E a assembleia dissolveu-se no meio de geral 
consternação. Dizer é fácil - fazer é que são elas!  
LOBATO, Monteiro. in Livro das Virtudes – William J. Bennett – Rio de 

Janeiro:Nova Fronteira, 1995. p. 308.  
 

33. Retire do texto acima:  
 
a) Quatro substantivos abstratos  
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
b) Um substantivo próprio  
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
34. Construa uma frase com a palavra lima sendo subs-
tantivo próprio.  
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
35. Coloque:  
(01) Substantivo abstrato  
(02) Substantivo abstrato  
 
a) ( ) amargura  
b) ( ) lobisomem  
c) ( ) Deus  
d) ( ) ar  
e) ( ) Plutão  
 
36. Assinale a alternativa em que a palavra grifada funci-
one como substantivo:  

 
a) Os brasileiros são um povo alegre.  
b) Os filmes brasileiros são premiados. 


