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MORFOLOGIA - CLASSES DE PALAVRAS
GRAMÁTICA
A gramática estuda a norma padrão da Língua Portuguesa, ou seja, constituída por um
conjunto de normas, essa matéria está relacionada à variação culta da língua.
O objeto de estudo da gramática, isto é, a língua, é dividido em três grandes áreas:

5m

•

Fonologia: estuda os fonemas
– Acentuação gráfica.

•

Morfologia: estuda as palavras
– Estrutura;
– Processo de formação;
– Classes.

•

Sintaxe: estuda as orações
– Análise sintática;
– Concordância (verbal e nominal);
– Regência (verbal e nominal);;
– Pontuação;
– Emprego e colocação de pronomes.

MORFOLOGIA – CLASSES DE PALAVRAS
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ANOTAÇÕES

As classes de palavras correspondem às diversas categorias em que uma palavra pode
ser classificada de acordo com sua finalidade dentro da língua, a saber:
1. Substantivo
2. Artigo
3. Adjetivo
4. Numeral
5. Pronome
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6. Verbo
7. Advérbio
8. Preposição
9. Conjunção
10. Interjeição
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Em relação às categorias apresentadas acima, cabe observar que aos substantivos se
vinculam os artigos, adjetivos, numerais e pronomes; já aos verbos se vinculam os advérbios.
As preposições e as conjunções dizem respeito à classe de conectores ou conectivos e as
interjeições correspondem a palavras relacionadas a sentimentos/emoções.
Substantivo
O substantivo é a palavra que nomeia os seres em geral, como:
• Pessoas;
• Coisas;
• Animais;
• Vegetais;
• Lugares;
• Sentimentos;
• Fenômenos.
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Flexão: os substantivos flexionam em gênero (masculino/feminino), número (singular/
plural) e grau (diminutivo/normal/aumentativo).

Obs.:
alguns substantivos são invariáveis, de modo que não aceitam flexão de número (ex.:
lápis) e/ou gênero (ex.: criança).

ANOTAÇÕES
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Classificações: os substantivos podem se classificar, ainda, de acordo com alguns critérios, tais como:
• Comum/Próprio: ex.: homem/José;
• Simples/Composto: ex.: flor/couve-flor;
• Primitivo/Derivado: ex.: flor/florista;
• Concreto/Abstrato: ex.: coração/amor;
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•

Coletivo: ex.: bando, cardume, enxame, nuvem, réstia, etc.

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
1. Há três substantivos em
a. “... com sérias dificuldades financeiras.”
b. “... não conseguiu prever nem a crise econômica atual.”
c. “... vai tornar inúteis arquivos e bibliotecas.”
d. “... precisa da confirmação e do endosso do ‘impresso’,”
e. “Muitos dos blogs e sites mais influentes...”

COMENTÁRIO
Os artigos (o, a, os, as, um(a), uns, umas) são palavras que anunciam os substantivos, de
modo que havendo três artigos, haverão, no mínimo, três substantivos.
2. “Se no Brasil a ética chegou a esse ponto, imagine a etiqueta, que é a pequena ética”. A
autora da frase, Danuza Leão, se refere à forma (etiqueta) que perdeu o valor diminutivo
e passou a designar uma outra realidade.
A frase abaixo em que o vocábulo sublinhado conservou o valor diminutivo é:
a. Ao ser perguntado sobre em que dia da semana estava, teve que consultar a folhinha
na parede da sala;
b. Saía sempre às sextas para tomar uma cervejinha com os amigos;
c. A propaganda aconselhava o uso de camisinha;
d. Alguns espectadores visitam os atores no camarim;
e. Após a chuva, havia gotículas de água no vidro dos carros.

COMENTÁRIO
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a. A palavra em destaque funciona como sinônimo de “calendário”.
b. A palavra em destaque não indica um valor diminutivo.
c. A palavra em destaque funciona como sinônimo de “preservativo”.
d. A palavra em destaque não indica um valor diminutivo.
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e. A palavra em destaque refere-se a “pequenas gotas”, constituindo, assim, um valor
diminutivo.

GABARITO
1. d
2. e

ANOTAÇÕES

�Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula
preparada e ministrada pelo professor Tereza Cavalcanti.
A presente degravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo
ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura
exclusiva deste material.
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