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O que é substantivo?

Do ponto de vista semântico, o substantivo é a palavra que nomeia tudo
o que tem substância, tudo o que existe (céu, homem, mar, peixe, Rio de
Janeiro, átomo, eletricidade, etc.), tudo o que imaginamos existir (Deus,
fada, vampiro, anjo, duende, lobisomem, inferno, etc.) ou tudo o que é
conceito abstrato (saudade, recreação, lealdade, riqueza etc.).

Do ponto de vista morfológico, o substantivo é uma palavra que varia em
gênero, número e grau, normalmente. Por exemplo, a palavra “garoto”
varia em gênero (garota), em número (garotos) e em grau (supergaroto,
minigaroto, garotão, garotinho). É por isso que se diz que o substantivo é
uma palavra variável, porque muda de forma, por meio de desinências e
de afixos.
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Identificação e Substantivação

Antes de mais nada: qualquer vocábulo ou expressão pode se
tornar um substantivo. Se quisermos reconhecer o substantivo dentro
da frase – e isso é muito importante! –, precisaremos perceber,
precipuamente, se ele vem na posição de núcleo dos termos sintático
se/ou acompanhado de determinante (artigo, pronome, numeral,
adjetivo e/ou locução adjetiva). Grave isso!

Ex.: “Um não pode causar indignação em algumas pessoas”
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Substantivação
A substantivação é um tipo de “nominalização”, pois ocorre mudança de muitas classes
gramaticais, que se tornam substantivos. Qualquer morfema, palavra, expressão ou
frase pode se tornar um substantivo desde que esteja acompanhada de algum
determinante (artigo, pronome, numeral, adjetivo, locução adjetiva) ou tenha valor
substantivo (designador) no contexto:

– Sou muito pró-ativo. (Prefixo) / Esta questão só tem um pró. (Substantivo. O numeral
um atua como determinante.)

– Aquela blusa é preta? (Adjetivo) / Preta, você me ama? (Substantivo. Percebe que a
palavra virou um substantivo porque está nomeando alguém por meio de um apelido?)



Questão 01. O artigo (definido ou indefinido) tem a capacidade de 
substantivar qualquer palavra; ou seja, transformá-la em substantivo. 
Indique a opção em que ocorre substantivação de um advérbio:

A) O bonito é te ver sorrir.
B) Ambas as crianças estão vestindo azul.
C) Fui falar com uma garota e recebi um não como resposta.
D)Todos os candidatos são incompetentes.
E) A Fernanda canta muito bem.
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O substantivo pode ser classificado segundo sua forma e sua significação.
Quanto à forma, os substantivos podem ser primitivos, derivados, simples e
compostos.
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Quanto à significação, os substantivos podem ser comuns, próprios, abstratos,

concretos e coletivos.

Comum Representa todos os seres de uma espécie. homem, cidade, bairro,

instituição, remédio, cão

Próprio Representa apenas um ser de uma espécie¹. Pedro, Salvador, Irajá,

Aeronáutica, Sonrisal, Totó

Abstrato Representa ações, estados, qualidades, sentimentos, resultados de ações,

propriedades e concepções². amaragem, empunhadura, ódio, tesão, intensidade, beijo,

toque, protestantismo, alegria, doença, luto, abstração, entrada, fé, calor, ira

Concreto Não representa ações, estados, qualidades, sentimentos, resultados de ações,

propriedades e concepções. DVD, relógio, rua, ilha, aldeia, fada, Deus, Diabo, chupa-

cabra, capiroto, alma, pizza

Coletivo Representa um grupo de seres da mesma espécie³..... atlas, cancioneiro*,

pinacoteca, réstia, vara, junta
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Quanto ao gênero: Os substantivos podem ser biformes e uniformes

São biformes: filho, gato, lobo, menino ( filha, gata, menino, loba)

Cuidado: 
homem, cavaleiro, cavalheiro, frei, padrinho, boi, cavalo, zangão, peixe-boi,
cupim
(mulher, amazona, dama, sóror (ou soror), madrinha, vaca, égua, abelha,
peixe-mulher, arará)

São chamados de heteronímia (a palavra tem outro radical para indicar o
sexo)



Regra
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Dos uniformes: 
O substantivo comum de dois gêneros só se refere a pessoas e tem
seu gênero e sexo indicado por determinantes (masculinos e
femininos).
O substantivo sobrecomum só se refere a pessoas e tem seu gênero
indicado por um determinante apenas (ou masculino, ou feminino),
que serve para ambos os sexos.
O substantivo epiceno refere-se a animais e plantas e tem seu gênero
indicado por determinantes (masculinos e femininos; o sexo é
indicado pelos adjetivos “macho” e “fêmea”).



Comum de dois gêneros

Um dentista / uma dentista

dois agentes / duas agentes

Sobrecomum

O cônjuge - O carrasco – A vítima

Epicenos

o jacaré macho/fêmea

o tigre macho/fêmea*
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Questão FGV 

No último quadrinho da tirinha, a palavra dois deve ser classificada como:

A)advérbio.

B)numeral adjetivo.

C)numeral substantivo.

D)palavra de realce.

E)substantivo.
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Regra dos  Gêneros Confundíveis
Masculinos
o aneurisma, o apêndice, o champanha, o clã, o dó, o eclipse, o eczema, o
guaraná, omagma, o matiz, o plasma, o gengibre, o clarinete, o mármore, o
formicida, o herpes, o magazine, o maracujá, o lança-perfume, o pernoite, o
púbis, o telefonema, o alvará, o estratagema, o pampa, o soprano...
Femininos
a musse, a picape, a faringe, a cólera (ira), a bacanal, a grafite, a libido, a
aguardente, a alface, a couve, a cal, a comichão, a derme, a dinamite, a
ênfase, a omoplata, a sentinela, a mascote, a apendicite, a pane, a
ferrugem...
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Mudança de Sentido
Dependendo do gênero do mesmo substantivo, pode haver mudança
de sentido.
Feminino / Masculino

a cabeça (parte do corpo) o cabeça (líder, chefe)
a capital (cidade) o capital (dinheiro, bens)
a lotação (capacidade) o lotação (automóvel)
a moral (valor, ética, conclusão) o moral (ânimo, autoestima)
a rádio (estação) o rádio (objeto)
a caixa (objeto) o caixa (funcionário)
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Questão 02. José,____ testemunha, chegou ao tribunal com ____ sósia
como acompanhante e também com ____ champanha embaixo do braço.
Resolveu dar ____ telefonema surpreendente, ocasião em que tropeçou,
obtendo ____entorse no joelho.
Qual alternativa preenche correta e respectivamente as lacunas do texto 
acima?

a) o, o, o, um, uma
b) o, a, a, uma, um
c) a, o, o, um, uma 
d) a, a, a, uma, um
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Variação em Número
A formação do plural para os substantivos simples é baseada nas seguintes regras
gramaticais:
Terminados em vogal e ditongo oral, há acréscimo de s, por exemplo: chapéu -
chapéus; sofá - sofás; bola - bolas.
Terminados em n, há acréscimo de s ou es, por exemplo: cânon - cânones; hífen -
hifens ou hífenes; pólen - polens ou pólenes.
Terminados em m, há acréscimo de ns, por exemplo: álbum - álbuns; homem -
homens; item - itens.
Terminados em r e z, há acréscimo de es, por exemplo: sonar - sonares; raiz - raízes;
sênior - seniores.
Terminados em al, el, ol, ul, troca-se o l por is (há exceções, por exemplo: mal e males,
cônsul e cônsules). Alguns exemplos: quintal - quintais; hotel - hotéis; farol - faróis.
Terminados em il fazem o plural de duas maneiras:

Oxítonos em is, por exemplo: canil - canis; barril - barris;
Paroxítonos em eis, por exemplo: míssil - mísseis; fóssil - fósseis.
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1.Terminados em s fazem o plural de duas maneiras:

1.Monossilábicos ou Oxítonos mediante o acréscimo de es, por
exemplo: ás - ases; retrós - retróses;

2.Paroxítonos ou Proparoxítonos permanecem invariáveis, por
exemplo: o ônibus - os ônibus; o lápis - os lápis.

1.Terminados em ão fazem o plural de três maneiras:

1.substituindo o -ão por -ões, por exemplo: falcão - falcões;
2.substituindo o -ão por -ães, por exemplo: escrivão - escrivães;
3.substituindo o -ão por -ãos, por exemplo: cidadãos - cidadãos.
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Observação: Terminados em x ficam invariáveis, por exemplo: o látex - os
látex; o tórax - os tórax.

Questão – 03. O gramático Celso Cunha define substantivo do seguinte modo:

“Substantivo é a palavra com que designamos os seres em geral, servindo de núcleo de

funções” (p. 187) Para essa definição, o gramático utilizou os critérios

A) morfológico e sintático.

B) morfológico e semântico.

C) semântico e etimológico.

D) semântico e textual.

E) sintático e semântico.
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Regras dos Substantivos Compostos com Hífen

1) Substantivo + substantivo que especifica o primeiro
Apenas o primeiro elemento passa para o plural.
Exemplos: caneta-tinteiro (canetas-tinteiro), salário-família (salários-
família), banana-prata (bananas-prata).

2) Palavras unidas por preposição
Apenas o primeiro elemento passa para o plural, tal como a regra
acima. Exemplos: estrela-do-mar (estrelas-do-mar), mula-sem-cabeça
(mulas-sem-cabeça), peroba-do-campo (perobas-do-campo).
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Regras dos Substantivos Compostos com Hífen

3) Verbo ou advérbio + substantivo ou adjetivo
Apenas o segundo elemento passa para o plural.
Exemplos: abaixo-assinado (abaixo-assinados), beija-flor (beija-flores),
sempre-viva (sempre-vivas).

4) Palavras repetidas ou onomatopaicas
Apenas o segundo elemento passa para o plural, tal como a regra acima.
Exemplos: pingue-pongue (pingue-pongues), teco-teco (teco-tecos), tique-
taque (tique-taques).



20

5) Palavra variável + palavra variável
Os dois elementos passam para o plural. Lembrando que são palavras
variáveis substantivos, verbos, adjetivos, pronomes, artigos e numerais.
Exemplos: cota-parte (cotas-partes), mão-boba (mãos-bobas), segunda-feira
(segundas-feiras).
Complete as frases.
Tenho aulas todas as ___. (terça-feira)
Era romântico receber cartas trazidas por ___. (pombo-correio)
Todas as semanas fazia ___ com a minha avó. (pão-de-ló)
Saiu e deixou os ___ desarrumados. (guarda-roupa)
Várias pessoas estiveram envolvidas nos ___ . (quebra-quebra)
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Flexão de Grau

O Grau está relacionado ao tamanho das coisas e dos seres. São classificados

em grau aumentativo e grau diminutivo, sendo constituídos através de dois

processos:

Analítico: acréscimo de outra palavra, por exemplo: menino grande, menino

pequeno.

Sintético: acréscimo de sufixo, por exemplo: menino - menininho

(diminutivo); meninão (aumentativo).
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Questões diversas para treinamento

A opção em que a nominalização do segmento sublinhado está INCORRETA é:

A) “busca garantir aos cidadãos o acesso pleno” / busca a garantia aos

cidadãos do acesso pleno”;

B) “estabelecendo políticas públicas autoritárias” / com o estabelecimento de

políticas públicas autoritárias;

C) “investindo poucos recursos” / com o investimento de poucos recursos;

D) “envolvendo civis em conflitos armados” / com o envolvimento de civis

em conflitos armados;

E) “proporcionar uma atuação transparente” / proporção de uma atuação

transparente.
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Questões diversas para treinamento

“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. (C /E)
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Questão 

Em relação à flexão de gênero, assinalar a alternativa que apresenta correspondência 

INCORRETA:

Alternativas

A) Czar - czarina.

B) Abade - abadessa.

C) Frei - sóror.

D) Grou - groua.

E) Padre - madre.

“
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Questão 
I. Em Língua Portuguesa, há os vocábulos “viagem” e “viajem”, ambos corretamente escritos, porém

com classificações distintas. O primeiro é um substantivo e o segundo, uma forma verbal. II. Os

vocábulos “mecha” e “mexa” existem na Língua Portuguesa, no entanto possuem classificações

distintas. O primeiro é uma forma verbal e o segundo é um substantivo. III. “Há um perigo eminente,

nesta rodovia, por conta dos vários buracos no asfalto.” O vocábulo em destaque está corretamente

grafado e traz como significado algo próximo de acontecer.

Alternativas

A) Apenas a afirmativa I está correta.

B) Apenas a afirmativa III está correta.

C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

D)Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

“
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OBRIGADO!

FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO NOSSO CANAL 
DO YOUTUBE E DEIXE SEU LIKE

instituto militar


