
TEORIA 

1. Substantivos - Tipos de Substantivos  

2.  Os substantivos são palavras que usamos para nomear os seres e as coisas. Possuem classificação e 

flexionam-se em gênero, número e grau Quanto à classificação podem ser:  

 Concretos. Quando tratam de coisas reais, ou tidas como reais. homem, menino, lobisomem, fada 

  Abstratos Quando tratam de estados e qualidades, sentimentos e ações. vida (estado), beleza (qualidade), felicidade 

(sentimento), esforço (ação).  

 Simples Quando formados por um só radical. flor, tempo, chuva...  Compostos Quando possuem mais de um radical. 

couve-flor, passatempo, guarda-chuva.. 

3.  Primitivos Quando não derivam de outra palavra da língua portuguesa. pedra, ferro, porta... 

  Derivados Quando derivam de outra palavra da língua portuguesa. pedreira, pedreiro, ferreiro, portaria... 

  Comuns Quando se referem a seres da mesma espécie, sem especificá-los. país, cidade, pessoa...  

 Próprios Quando se referem a seres, pessoas, entidades determinados. São escritos sempre com inicial maiúscula. Brasil, 

Santos, João, Deus... 

4.  Coletivos Quando se referem a um conjunto de seres da mesma espécie. álbum (fotografias, selos), biblioteca (livros), 

código (leis)... Flexionam-se em gênero para indicar o sexo dos seres vivos. (quanto aos seres inanimados a classificação é 

convencional) 

 

1. Leia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) No início do poema, o eu lírico fala de uma tempestade. O que anuncia a chegada dessa tempestade?  
 

b) Como o eu lírico se sente ao perceber a ventania?  

 

c) Qual trecho marca essa mudança em seu estado de espírito?  
 

 

d)  Podemos dizer que esse poema tem duas partes, separadas pela frase que você identificou na questão anterior. 

Quais emoções predominam em cada parte?. 
 

e) Encontre no poema:  

• Dois substantivos concretos:   

• Dois substantivo abstrato:   

• Dois substantivos derivado: 
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1. Analise cada grupo de substantivos e responda às questões. 

 

 

 

a) Qual é o único substantivo composto mencionado no grupo A?  

 

b)  O grupo B contém apenas um substantivo simples. Qual?  

 

 

2. Leia o texto abaixo e indique a alternativa que possui apenas 

substantivos. 

 

a) Penteado, mamãe 

b) Penteado, esquisito 

c) Furado, redondo 

d) Bolo, gordo 

e) Coque, alto 

3. Classifique os substantivos abaixo em: comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples 

ou composto. 

 

a) Carta:  

b)  Floresta:  

c) Amor:  

d) Felicidade:  

 
4. Além de nomear os seres, o substantivo também pode ter um papel especial na construção de um texto. Veja 

como isso ocorre neste poema, de Ronaldo Azeredo: 
                                                    

a) Quais são os substantivos que participam da construção do 

texto?. 

b)  Observe a posição da palavra sol em cada uma das linhas do 
poema. O que ocorre com a palavra sol da primeira à última 

linha?  

c)  Relacione com as fases do dia as alterações espaciais sofridas 
pela palavra sol. O que sugere o desaparecimento dessa palavra 

no último verso?. 

 

 

5. Numere as palavras substantivas, de acordo com a sua classificação. 

 

(  ) Cata-vento, pé de moleque, girassol. 

   (  ) Paraná, Cecília, Marcos. 

   (  ) Verdade, mentira, amizade. 

   (  ) Elenco, discoteca, flora, fauna. 

   (  ) Mesa, couve, rádio, avião. 

 

6. Escreva V para verdadeiro ou F para falso: 

 No dicionário:    

 a. Disfarce vem depois de distraído. (   )    b. Pastel vem antes de pássaro. (    ) 

c. Grade vem depois de grande. (    )   d. Pedreiro vem depois de pedra. (   ) 

 

7. Observe o emprego do substantivo homem . Que sentido o substantivo homem tem em cada um desses contextos? 

a) O homem já pisou na Lua e agora deseja chegar a Marte.. 

b) A diferença entre o homem e a mulher não está apenas na constituição física; está também nas características psicológicas de 

cada sexo.  

c) Esse menino já está ficando homem e ainda não aprendeu a arrumar a cama?  

d) Não me desafie! Eu sou muito homem para pegar essa pedra sozinho.  

8. Leia este verbete: 

A Mesa Gramado Folhas Lapiseira Vaivém Bilhete 

B Ferrovia Batata-doce Passarinho Corrimão Arco-íris Mandachuva 

Penteado esquisito 

formando um bolo redondo, 

furado no meio, 

gordo e alto 

- mamãe diz que é coque. 

O retrato da bisavó, Elias José) 

 

(1) ABSTRATOS 

(2) PRÓPRIOS 

(3) COLETIVOS 

(4) SIMPLES OU COMUM 

(5) COMPOSTOS  

 



Folha sf. 1. Órgão de forma chata e quase sempre verde que nasce nos galhos e ramos das plantas 2. Pedaço de papel de 

determinada forma e tamanho. 3.Peça achatada e fina de algum material: chapa. 

 

 Escreva as definições referentes aos termos grifados: 

a) As folhas do caderno de André estavam rasgadas. 

b) Durante o inverno as folhas das árvores ficam secas. 

c) Papai utilizou uma folha de alumínio para fazer um portão. 

 

9. Observe os significados da palavra planta e depois numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

 

a. O prego entrou na planta do meu pé. 

b. D. Joana rega a planta todo dia.  

 c. A planta da casa foi feita pelo engenheiro. 

d. O homem planta a árvore no quintal. 

 e. A menina planta-se na porta esperando o namorado. 

 ( ) vegetal 

 ( ) plano detalhado de imóvel 

 ( ) coloca-se 

 ( ) parte do pé que assenta no chão 

 ( ) fincar na terra 
 


