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�M ORFOLOGIA
GRAMÁTICA
É o estudo da norma-padrão da Língua Portuguesa (também chamada de
variação culta). Ela possui três grandes áreas de estudo:
• Fonologia: estudo dos fonemas (acentuação gráfica);
• Morfologia: estudo das palavras (estrutura, processo de formação e classes);
• Sintaxe: estudo das orações (análise sintática, concordância, regência,
pontuação, emprego e colocação de pronomes).
Os fonemas são os sons que formam as palavras e são as menores unidades
da língua. Eles se juntam para formar palavras. Essas palavras se juntam para
formar orações. Assim, a gramática abrange esses três elementos que compõem a língua: sons, palavras e orações.

O pulo do gato
Das três áreas, a mais cobrada em provas de concurso está a sintaxe. A fonologia
é cobrada em questões de acentuação gráfica e a morfologia é cobrada, em
alguns casos, em conjunto com a sintaxe.
MORFOLOGIA – CLASSES DE PALAVRAS
Abaixo estão listadas todas as classes de palavras:
1. Substantivo;
2. Artigo;
3. Adjetivo;
4. Numeral;
5. Pronome;
6. Verbo;
7. Advérbio;
8. Preposição;
9. Conjunção;
10. Interjeição.
ANOTAÇÕES
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Obs.:
a lista acima está separada por cores, pois as classes de palavras se dividem em blocos. Assim, cada cor representa um deles.
O primeiro bloco entre as classes é o dos substantivos (nomes e termos a
eles associados). Substantivo e verbo são palavras nucleares (núcleo) e, morfologicamente falando, são inimigos, pois agregam ajudantes diferentes. Juntamente com o substantivo estão o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Já
com o verbo, está o advérbio.
A preposição e a conjunção são chamadas de conectores ou conectivos linguísticos e servem para ligar ou termos de uma oração ou orações de um período.
Por fim, a interjeição pode ser entendida como a palavra da emoção e dos
sentidos. Ex.: “uau”.
O advérbio normalmente se junta a um verbo, entretanto, em alguns casos,
ele também pode se juntar a um adjetivo ou a outro advérbio, mas jamais se
subordinará a um substantivo.
SUBSTANTIVO
Palavra que nomeia os seres em geral:
• Pessoas;
• Coisas;
• Animais;
• Vegetais;
• Lugares;
• Sentimentos;
• Fenômenos.

ANOTAÇÕES

Ou seja, tudo aquilo que pode ser pensado na seguinte lógica: “é o nome que
se dá a...” é considerado um substantivo. Ex.: umbigo, inflação, azia etc. O substantivo é uma palavra nuclear, pois tudo que existe no mundo já foi nomeado.
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PALAVRAS QUE SE VINCULAM AO SUBSTANTIVO
•
•
•
•

ARTIGO: determina o substantivo;
ADJETIVO: caracteriza, qualifica o substantivo;
NUMERAL: quantifica, ordena, fraciona o substantivo;
PRONOME: acompanha o substantivo ou o substitui.

Ex.:
As minhas duas irmãs caçulas são gêmeas. Elas moram em Brasília.
substantivo

Ao redor do substantivo da frase acima estão as palavras: “as” (artigo),
“minhas” (pronome possessivo), “duas” (numeral) e “caçulas” (adjetivo).
Assim, percebe-se que o substantivo é um termo nuclear em torno do qual os
outros termos estão gravitando, cada um com a sua função. Ainda na frase, o termo
“elas” está se referindo a irmãs, substituindo-o. Portanto, trata-se de um pronome.
Quando um termo se vincula a um substantivo, então ele pode possuir apenas
as quatro classificações listadas acima.
Em alguns casos, o examinador pode propor a seguinte frase: “Li bastantes
livros nas férias” e pergunta qual é a classificação morfológica do termo “bastantes”. Entre as alternativas estão: pronome, numeral, adjetivo e advérbio.
“Bastantes” não pode ser um advérbio, pois está vinculado a “livros”, que é
um substantivo. É importante lembrar que um advérbio jamais se vincula a um
substantivo. Além disso, os advérbios não flexionam (não têm plural ou feminino). “Bastantes” também não é um adjetivo, pois não se trata de uma característica dos livros que foram lidos. Também não se trata de um numeral, pois
apesar de quantificar, não há precisão nessa quantificação. Assim, resta dizer
que a palavra “bastantes” é um pronome (indefinido).

ANOTAÇÕES
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ARTIGO
Determina o substantivo. Isso quer dizer que onde há artigo, há substantivo.
Assim, quando se começa uma frase dizendo: “a...”, então adiante haverá um substantivo, pois “a” é um artigo definido feminino e todo artigo anuncia um substantivo.
Além disso, o artigo é uma palavra substantivadora. Ex.: na frase “o uso dos
porquês”, a palavra “porquê” está grafada junta e com acento na letra ”e”, pois
“os” é um artigo e como tal anuncia a presença de um substantivo.
Os artigos podem ser:
• Definidos: o(s), a(s); e
• Indefinidos um(uns), uma(s).

Atenção!
Um(uns) e uma(s) também podem ser numerais.
Ex.: Esperei uma década por isso.
Como a palavra “uma” está nitidamente quantificando, mesmo que acompanhe o
substantivo, é considerado um numeral. O artigo não quantifica, mas determina.
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
1. A atividade fundamental na universidade é o educar, em todos os sentidos.
A palavra "educar" foi empregada como substantivo.

Comentário
Na frase, o artigo “o” anuncia um substantivo. Assim, “educar” é uma palavra
substantivada pela presença do artigo.

ANOTAÇÕES

Obs.:

as classes gramaticais podem mudar (em maior grau na sintaxe e em menor
grau na morfologia) assim como ocorreu com a palavra “educar”, que fora
do contexto é um verbo, mas na frase da questão 01 (acima) é considerada um substantivo. Essa situação é chamada de “derivação imprópria”.
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2. Eu seria o último dos mortais a duvidar que os bons escritores foram abençoados com uma dose inata de fluência mais sintaxe e memória para as palavras.
A palavra “último” foi empregada com valor de substantivo.

Comentário
Todo artigo anuncia um substantivo, mas nem todo substantivo é anunciado
por um artigo. Assim, como o artigo “o” anuncia a palavra “último” na frase,
então pode-se dize que ela foi empregada com valor de substantivo.

Obs.:
na frase “o último livro que li é ótimo”, o artigo “o” não está ligado a palavra último, mas sim a palavra “livro”. Isso quer dizer que “último” não será
substantivo, mesmo possuindo antes de si um artigo, mas sim um numeral ordinal, pois quantifica a palavra “livro”.
3. 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
Atenção ao fato de todo artigo anunciar um substantivo.

1. C
2. C
3. d

GABARITO

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a
aula preparada e ministrada pela professora Tereza Cavalcanti.
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