


Bebi meia taça de  vinho e fiquei meio bêbada.

Bebi meio copo de cerveja.
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Bastante / Bastantes

- advérbio – é invariável

Bastante

- pronome adjetivo – é variável 

Naquela ocasião, os jovens estavam bastante íntimos.

As mulheres falam bastante.

Em Teresina, surgiram bastantes novidades.

Compramos bastantes livros.
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Bastante / Bastantes

bastante   = muito – invariável

bastantes = muitos,muitas - variável
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1. (FCC) Elas _____ providenciaram os atestados, que enviaram _____ 
às procurações, como instrumentos _____ para os fins desejados.

a) mesmas, anexos, bastantes
b) mesmo, anexo, bastante
c) mesmas, anexo, bastante
d) mesmo, anexos, bastante
e) mesmas, anexos, bastante

A

PRATICANDO
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2. (Ibmec) Assinale a alternativa que preenche de forma adequada e correta
as lacunas nas frases abaixo, respectivamente.
I - Seguem _____ às cartas minhas poesias para você.
II - Polvo e lula _____ serão servidos no jantar.
III - Para a matrícula, é _____ a documentação pedida.

a) anexa - frescos - necessária
b) anexas - fresca - necessária
c) anexos - frescos - necessários
d) anexas - frescas - necessária
e) anexas - fresco - necessária

B
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3. (ITA) Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto a
seguir:
"Todas as amigas estavam _____ ansiosas _____ ler os jornais, pois foram
informadas de que as críticas foram _____ indulgentes _____ rapaz, o qual,
embora tivesse mais aptidão _____ ciências exatas, demonstrava uma certa
propensão _____ arte."

a) meio - para - bastante - para com o - para - para a
b) muito - em - bastante - com o - nas - em
c) bastante - por - meias - ao - a - à
d) meias - para - muito - pelo - em - por
e) bem - por - meio - para o - pelas – na

A
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 como advérbio – invariável
 como adjetivo ou pronome adjetivo – variável

Nunca pensei que o estudo fosse tão caro. (adjetivo)

As casas estão caras. (adjetivo)

Hoje as frutas estão baratas. (adjetivo)

As roupas custam barato. (advérbio)

"Vais ficando longe de mim como o sono, nas alvoradas.” (advérbio)

"Levai-me a esses longes verdes, cavalos de vento!" (adjetivo)

Caro - Barato - Longe
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Só – sós – a sós 

A sós – é invariável.

Ex.: Ela ficou a sós com o namorado.

Advérbio (somente, apenas) – invariável

Ex.: Ela só fala nisso.

Adjetivo (sozinho) – é variável.

Ex.: Nunca deixe as crianças sós em casa.

A sós...
Como duas gaivotas
Na solidão do céu,

Em pleno mar,
[...]

9



Palavras invariáveis
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ATENÇÃO!!!

 A palavra menos é um advérbio, portanto invariável ,
tem sua origem na palavra em latim minus e é uma palavra
muitíssimo utilizada no português.
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Exemplos:

Aquele aluno é o menos inteligente da turma.
Aquela aluna é a menos inteligente da turma.

Quero menos feijão, por favor.
Quero menos comida, por favor.

Quanto é cinco menos três?
Posso fazer as roupas de todas as crianças, menos as suas.
Já temos muita comida. Tragam o menos possível.
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Outras palavras invariáveis:

 Alerta – Pseudo

 Os alertas soaram  várias vezes. (subst.)

“Todos os candidatos ficaram alerta quando disseram que a 
prova seria anulada.”( adv.)
“Maria Aparecida é uma pseudo-atriz.”
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Monstro, dragão ( usados como adjetivo)

Os alunos fizeram uma prova monstro.

Esta mulher é um dragão.

Outras palavras invariáveis:
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1. Complete os espaços com um dos nomes colocados nos parênteses.
a) Será que é __________________ essa confusão toda?

(necessário/ necessária)
b) Quero que todos fiquem ____________.

(alerta/ alertas)
c) Houve ____________ razões para eu não voltar lá.

(bastante/ bastantes)
d) Encontrei ____________ a sala e os quartos.

(vazia/vazios)

necessária

alerta

bastantes

vazia
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