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• TEMPO DE AULA: 50 (MANHÃ E TARDE) 

• DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

• CONTEÚDO: CLASSES DE PALAVRAS 2

• EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES



NA AULA ANTERIOR

• FIGURAS DE LINGUAGEM 2
• CLASSES DE PALAVRAS 1
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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: 

ATIVIDADE

SUBSTANTIVOS ADJETIVO PREPOSIÇÃO ADVÉRBIO
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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: 

ATIVIDADE

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/
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6 – VERBO
O verbo consiste na palavra variável que exprime um processo que se passa no tempo, 
indicando:
 Ação: comer, beber, falar, fazer, rezar, correr, andar, etc.
 Estado: estar, ser, parecer, permanecer, etc.
 Mudança de estado: ficar, transformar, virar-se, etc.
 Fenômeno da natureza: nevar, chover, amanhecer, nublar, etc.
 Existência: haver, existir, etc.
 Desejo: quero; desejo, almejo, pretendo, sonho, etc.
 Conveniência: convém, etc. 

EX: “Deixa que digam, Que pensem, Que falem, Deixa isso pra lá, Vem pra cá, O que que tem?
Eu não tô fazendo nada, Você também, Não faz mal bater um papo, Assim gostoso com 
alguém?”

Entre as 10 Classes de Palavras, o substantivo e o verbo são os principais. 
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7. ADVÉRBIO
Advérbio é a palavra invariável que serve para modificar o verbo, exprimindo determinada 
circunstância (lugar, tempo causa etc.). 

São classificados em advérbios:

 De afirmação: certamente, efetivamente, deveras, com certeza etc.;
 De dúvida: acaso, talvez, possivelmente, provavelmente etc.;
 De intensidade: pouco, muito, bastante, menos, demais, excessivamente, demasiadamente, 

completamente etc.;
 De lugar: lá, aqui, ali, longe, abaixo, perto, acima, além, adiante, junto, ao lado etc.;
 De tempo: hoje, amanhã, agora, ontem, tarde, cedo, sempre, jamais, nunca etc.;
 De modo: depressa, bem, mal, assim, devagar, à vontade, às escondidas, devagar etc.;
 De negação: tampouco, não, absolutamente, de forma alguma, de modo algum etc.

EX: “Agora vai começar o combate; Quica, quica, bate, bate; Hoje vai rolar um fight de bumbum; 
Aqui não vai ter empate; O bagulho é de verdade; Meu popô vai dar nocaute em qualquer um...”
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8. PREPOSIÇÃO
A preposição é a palavra invariável responsável por ligar dois termos da oração, subordinando um ao 
outro. As preposições podem ser classificadas em:
 Essenciais: a, após, entre, perante, desde, sobre, trás etc.;
 Acidentais: durante, exceto, conforme, afora etc.

EX: “Alô porteiro; Tô ligando pra te avisar; Que a partir de agora eu tô solteira; Já me cansei da 
brincadeira; Chame o táxi, que ele vai pagar...”

9. CONJUNÇÃO
A conjunção é uma palavra invariável que tem a função de ligar palavras, grupos de palavras, orações 
e frases, exprimindo uma relação de sentido entre as unidades ligadas. As conjunções podem ser:
 Aditivas: e, mas também, mas ainda etc.;
 Adversativas: porém, contudo, mas, todavia, entretanto, no entanto;
 Alternativas: ou, ora etc.

EX: “Não fique triste não se zangue; Com tudo o que eu vou lhe falar; Sinto demais, porém agora; 
Tenho que lhe explicar...”
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10. INTERJEIÇÃO
Trata-se da palavra invariável que serve para 
exprimir emoções e sentimentos súbitos, tais 
como:
 Alívio: Ufa!
 Alegria: Oh! Oba! Aleluia!
 Dor: Ai!
 Desejo: Tomara!
 Advertência: Cuidado! Atenção!

Nos dias atuais, com a linguagem tecnológica 
que usamos nas redes sociais, sites e 
aplicativos de comunicação instantânea, as 
interjeições foram substituídas, nas 
comunicações digitais, por emojis e 
emoticons, mantendo o mesmo propósito 
comunicativo. 
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ATIVIDADE

1. Encerre as frases abaixo usando um dos 
EMOJIS disponível no quadro:

A) Lamentamos profundamente a perda de sua 
esposa. (    )

B) Eu já tinha furado a fila do banco, quando o 
guarda chegou e disse, volte pro final. (   )

C) Hoje a Juliana passou por mi e jogou um 
beijinho, fiquei vidrado. (   )

D) Quando bateu aquele ventão de praia, a 
peruca do tio sumiu, foi sinistro. (  )

E) Eu vi quando o homem arrastou o cachorro 
pelo rabo e jogou o coitado do animal no meio da 
rua para ser atropelado. (   )
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ATIVIDADE

1. Encerre as frases abaixo usando um dos 
EMOJIS disponível no quadro:

A) Lamentamos profundamente a perda de 
sua esposa. (  5  )

B) Eu já tinha furado a fila do banco, quando o 
guarda chegou e disse, volte pro final. (  7 )

C) Hoje a Juliana passou por mi e jogou um 
beijinho, fiquei vidrado. ( 4   )

D) Quando bateu aquele ventão de praia, a 
peruca do tio sumiu, foi sinistro. ( 1  )

E) Eu vi quando o homem arrastou o cachorro 
pelo rabo e jogou o coitado do animal no meio 
da rua para ser atropelado. ( 6 )
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02. Destaque todos os verbos que aparecem 
nesse trecho da canção TOCANDO EM FRENTE de 
Almir Sater:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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02. Destaque todos os verbos que aparecem 
nesse trecho da canção TOCANDO EM FRENTE de 
Almir Sater:
R: É, PODER PULSAR, PODER SORRIR.
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03. Qual palavra pode substituir “claro” sem alterar o 
sentido do texto?
A) Escuro
B) Necessário
C) Lógico
D) Provável.

04. Destaque do texto a palavra que transmite ideia 
de TEMPO e como se classifica essa palavra 
morfologicamente?
___________________________________________

05. No texto a palavra MAIS está empregada numa 
ideia de:
E) Quantidade
F) Oposição
G) Contradição
H) Intensidade.
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03. Qual palavra pode substituir “claro” sem alterar o 
sentido do texto?
A) Escuro
B) Necessário
C) Lógico
D) Provável.

04. Destaque do texto a palavra que transmite ideia de 
TEMPO e como se classifica essa palavra 
morfologicamente?
R. AMANHÃ, ADVÉRBIO DE TEMPO.

05. No texto a palavra MAIS está empregada numa ideia de:
E) Quantidade
F) Oposição
G) Contradição
H) Intensidade.
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