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• TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE)
• DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA
• CONTEÚDO: CLASSES DE PALAVRAS
• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES
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NA AULA ANTERIOR

• FIGURAS DE LINGUAGEM 1
• FIGURAS DE LINGUAGEM 2
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EUFEMISMO:
consiste em atenuar um pensamento desagradável
ou chocante.
EX: Ele sempre faltava com a verdade. (= mentia)
IRONIA:
recurso linguístico que consiste em afirmar o
contrário do que se pensa.
EX: Que pessoa educada! Entrou sem
cumprimentar ninguém.
PROSOPOPEIA OU PERSONIFICAÇÃO:
consiste em atribuir a seres inanimados
características próprias dos seres humanos.
EX: O jardim olhava as crianças sem dizer nada.
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SINESTESIA:
Trata-se da mistura das sensações percebidas por
diferentes órgãos sensoriais.
EX: Sua voz dura, fria e amarga, chegava aos
meus ouvidos.
ANTÍTESE:
É o emprego de palavras ou expressões de
significados opostos.
EX: As flores são vida e morte.
HIPÉRBOLE:
Trata-se de exagerar uma ideia com finalidade
enfática.
EX: Meu Déeeeus!!! Estou morrendo de sede!!!!
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O vento beija meus cabelos
As ondas lambem minhas pernas
O sol abraça o meu corpo
Meu coração canta feliz
(Lulu Santos)

Que pode uma criatura senão,
Entre criaturas, amar?
Amar e esquecer, amar e malamar,
Amar, desamar, amar?
(Carlos Drummond de Andrade)

01. No texto há exemplo claro de:
A) Eufemismo
B) Antítese
C) Aliteração
D) Prosopopeia
E) Sinestesia

02. A figura de linguagem que se evidencia no
texto é:
A) Metáfora
B) Sinestesia
C) Comparação
D) Aliteração
E) Antítese.
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CLASSES DE PALAVRAS OU CLASSES GRAMATICAIS
QUANTAS PALAVRAS EXISTEM NA LÍNGUA PORTUGUESA?
O dicionário Houaiss lista 400 mil palavras. Segundo Ieda Alves, o número de vocábulos que
realmente existem é um pouco maior. "Se levarmos em consideração as palavras técnicas e
científicas, devem existir cerca de 600 mil palavras na língua portuguesa".
No entanto, quando vamos classificá-las pela forma e emprego, todas se agrupam em 10
classes gramaticais, denominadas, CLASSES DE PALAVRAS:
Existem as palavras relacionadas ao NOME:
SUBSTANTIVO
ARTIGO
NUMERAL
PRONOME
ADJETIVO
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Existem as palavras relacionadas às AÇÕES:
VERBO
ADVÉRBIO
Existem palavras que são ELOS, usadas para ligação:
PREPOSIÇÃO
CONJUNÇÃO
Existem palavras que demonstram EMOÇÕES:
INTERJEIÇÃO
Então no total são 10 classes gramaticais, cada uma com sua função e desempenho particular:
Substantivo
Verbo
Artigo
Advérbio
Numeral
Preposição
Pronome
Conjunção
Adjetivo
Interjeição.
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ATIVIDADE
1. Quantas palavras foram usadas no
cartaz?
R:
2. Quais delas são nomes de coisas ou
de objetos?
R:
3. Quais delas representam ações?
R:
4. Qual delas foi usada para exprimir
uma quantidade?
R:
5. Quais delas representam qualidades?
R:
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ATIVIDADE
1. Quantas palavras foram usadas no
cartaz?
R: foram usadas 38 palavras.
2. Quais delas são nomes de coisas ou
de objetos?
R: máscara, Coronavírus, pano, pessoa,
horas, uso, ministério, saúde.
3. Quais delas representam ações?
R: devo ter, deve ser, estiver, tiver.
4. Qual delas foi usada para exprimir
uma quantidade?
R: cinco.
5. Quais delas representam qualidades?
R: úmida, suja.
11

10 Classes de Palavras – O Que São, Tipos e Exemplos: Cada classe de palavra tem uma forma
e função distinta na língua portuguesa, vamos conhecê-las.
1 – SUBSTANTIVO
É o NOME das coisas e dos seres em geral, sejam eles
animados ou inanimados. Varia em gênero, número e
grau.
Os substantivos podem ser classificados como:
 Substantivo comum: sapo, casa, folha, bigode...
 Substantivo próprio: Ana, Teresina, Simões...
 Substantivo concreto: terra, pau, pedra, lua...
 Substantivo abstrato: amor, saudade, orgulho...
 Substantivo simples: pé, moleque, sol...
 Substantivo composto: pé-de-moleque; girassol...
 Substantivo primitivo: flor, casa, terra...
 Substantivo derivado: floresta, casamento, aterro...
 Substantivo coletivo: cáfila, discoteca, biblioteca...
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2 – ARTIGO
É a palavra que se antepõe a um substantivo, determinando-o de maneira precisa conforme
suas flexões, indicando gênero e número.
Os artigos podem ser classificados em:
 Artigos definidos: o, a, os, as;
 Artigos indefinidos: um, uma, uns, umas.
3 – NUMERAL
É a palavra utilizada para indicar a quantidade exata de seres ou a posição que um ser ocupa
numa determinada série.
Os numerais são classificados em:
 Cardinais (indicam quantidade determinada): um, dois, três, oitenta etc.;
 Ordinais (indicam ordem de sucessão): primeiro, terceiro, quinto etc.;
 Multiplicativos (indicam multiplicação): dobro, triplo, quíntuplo etc.;
 Fracionários (indicam subdivisões de um todo): meio, terço, doze avos, etc.
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4 – PRONOME
Consiste numa palavra variável em gênero, número
e pessoa que acompanha ou representa o
substantivo, indicando-o como pessoa no discurso
ou situando-o no espaço e no tempo.
Os pronomes são classificados em:
 Pronomes pessoais: eu, tu, ele, ela, nós, me,
mim, te, ti, se, si, consigo, nos, conosco, vos,
convosco, lhe;
 Pronomes de tratamento: Vossa Alteza, Vossa
Senhoria, Vossa Excelência etc.
5 – ADJETIVO
É a palavra utilizada para atribuir ao substantivo
características, qualidades, defeitos, propriedade,
atributo, aspecto ou maneira de ser. Os adjetivos
admitem flexão de gênero, número e grau e
concordam com o substantivo ao qual se refere.
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ATIVIDADE
01. Na oração “Meus olhos são dois velhos pobrezinhos...” a sequência morfológica é:
A) Verbo –substantivo –pronome – numeral – verbo – substantivo.
B) Pronome – substantivo – verbo – numeral – adjetivo – adjetivo.
C) Substantivo – verbo – substantivo – conjunção –verbo – adjetivo.
D) Pronome – substantivo – verbo – numeral – advérbio – preposição.
02. “Jovens tardes de domingos tantas alegrias, belos tempos, velhos dias.”
Preencha a tabela abaixo com as palavras correspondente às suas classes:
SUBSTANTIVOS

ADJETIVO

PREPOSIÇÃO

ADVÉRBIO
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ATIVIDADE
01. Na oração “Meus olhos são dois velhos pobrezinhos...” a sequência morfológica é:
A) Verbo –substantivo –pronome – numeral – verbo – substantivo.
B) Pronome – substantivo – verbo – numeral – adjetivo – adjetivo.
C) Substantivo – verbo – substantivo – conjunção –verbo – adjetivo.
D) Pronome – substantivo – verbo – numeral – advérbio – preposição.
02. “Jovens tardes de domingos tantas alegrias, velhos tempos, belos dias.”
Preencha a tabela abaixo com as palavras correspondente às suas classes:
SUBSTANTIVOS

ADJETIVO

PREPOSIÇÃO

PRONOME

TARDES
DOMINGOS
ALEGRIAS

JOVENS
VELHOS
BELOS

DE

TANTAS

TEMPOS
DIAS
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https://www.figuradelinguagem.com/gramatica/classes-de-palavras/
17

18

