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SUBSTANTIVOS

Você já sabia que tudo que está  ao nosso redor tem nome? Vejamos.

casa – menino – bola - árvore - gato - cão

Esses elementos são chamados de substantivos, porque nomeiam os seres: 
animais, objetos, pessoas, lugares.

CLASSIFICAÇÃO

comuns, próprios, concretos, abstratos, coletivos, primitivos e derivados.
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1.Comuns são os substantivos que se referem a todos os seres de 

uma espécie, sem particularizá-los.

Ex.: professor, aluno, bola, rapaz

Aquele professor é muito competente.

2. Próprios são os substantivos que nomeiam um ser em 

particular, destacando-o na espécie ou no grupo; por isso, são 

grafados com letra maiúscula.

Ex.: Fernando, Brasil, Teresina, Dente de Leite, Pedro

O professor Fernando ministrou aula hoje.
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3. Concretos – São aqueles que possuem existência de modo 
independente, não necessitando de outros para existirem:

Ex.: mar – bosque – escola – pássaro – saci – Deus - fada

4. Abstratos - São os substantivos que nomeiam seres de existência não 
autônoma, isto é, que dependem de outro para existir. Designam 
sentimentos, ações e qualidades.

Ex.: amor – bondade – perdão – felicidade – orgulho - alegria
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5. Primitivos – Não derivam de nenhuma outra palavra da Língua Portuguesa:

terra – folha – ferro – casa - chave

6. Derivados – Formam-se através de palavras já existentes. Para 
entendermos melhor citaremos os exemplos acima, seguidos de seus 
derivados:

terra - terreiro
folha - folhagem
ferro – ferradura
casa – casebre
chave  - chaveiro
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Substantivo coletivo Conjunto de:
assembleia pessoas reunidas
alcateia lobos
acervo livros
arquipélago ilhas
banda músicos
bando desordeiros ou malfeitores
Batalhão soldados
cardume peixes
caravana viajantes peregrinos

7. Coletivos - São os substantivos que, mesmo estando no singular, 

transmitem a ideia de agrupamento de vários seres da mesma espécie.

6



Tipos de Adjetivos
Adjetivo Simples - apresenta somente um radical. Exemplos: pobre, magro, 

triste.

Adjetivo Composto - apresenta mais de um radical. 

Ex.: Acordo luso-brasileiro, 

Ex.: Problemas nipo-sino-holandeses.

Adjetivo Primitivo - palavra que dá origem a outros adjetivos. Ex.: Homem bom / 

Mulher alegre /  Pessoas puros.

Adjetivo Derivado - palavras que derivam de substantivos ou verbos. 

Ex.: infiel ( derivado de  FIEL)

Ex.: insensato ( derivado de  SENSATO)

Ex.: mortal ( derivado de  MORTE)

Ex.: lamentável ( derivado de  LAMENTAR).
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