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8. Dentre os períodos abaixo elencados, assinale o único no qual a palavra
QUE item que NÃO se classifica como pronome relativo:

A. (...) Políticos que usam o verbo para separar nações, apontar o dedo para 
cidadãos, enaltecer guerras.
B. (...) homens e mulheres que dão espaço a uma verdadeira entidade 
guerreira graças a uma ultrapassagem indevida ou a uma simples buzinada
C. (...) Jovens e adolescentes que se agridem pelas redes sociais.
D. Defender uma ideia, mesmo que levemente, pode determinar sua 
exclusão de um grupo social ou da própria família.
E. (...) Dos livros sagrados, da interpretação do que está escrito nessas obras, 
sempre em nome de Deus se formam milícias, exércitos, (...).

D
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9. Em todas as alternativas, o termo destacado classifica-se como 
pronome relativo, exceto em:

A. O computador que comprei é excelente.

B. O povo espera que haja igualdade social.

C. Trata-se de um amigo de quem gostamos muito.

D. Este é o livro cuja história é comovente.
B





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.

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

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.
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De acordo com o gênero (feminino e masculino) das palavras substantivas, 
elas são classificadas em:

Substantivos Biformes: apresentam duas formas: uma para o masculino e 
outra para o feminino.

Ex.: professor e professora
Ex.: amigo e amiga
Ex.: menino e menina



Substantivos Uniformes: somente um termo especifica os dois gêneros (masculino
e feminino), sendo classificados em:

1. Epicenos: nomeiam animais que possuem, na forma escrita, apenas um gênero. 

Ex.: a cobra , o crocodilo, a foca (macho e fêmea)

2. Sobrecomum: palavra que apresenta somente um gênero e refere-se às pessoas.

Ex.: a criança – o cônjuge – o ídolo (masculino e feminino).

3. Comum de dois gêneros: Refere-se aos dois gêneros (masculino e feminino),
identificado-os por meio de um determinante.

Ex.: o/a artista, o/a atleta, o/a jornalista
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Cuidado! Mudança de gênero pode indicar mudança de sentido

Há alguns substantivos que alteram o seu significado conforme a mudança de 
gênero. Observe, abaixo, alguns deles.

A guia: formulário, manual de instrução, documento, algo que serve como guia.

O guia: pessoa que acompanha outras pessoas.

O capital: bens econômicos, dinheiro.

A capital: principal cidade de um país, estado.

O moral: ânimo, disposição de espírito.

A moral: conjunto de valores, de preceitos estabelecidos por uma sociedade.

12


