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▪ CONTEÚDO: REVISANDO AS CLASSES GRAMATICAIS
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CLASSES GRAMATICAIS
Art. = Artigo
Adj. = Adjetivo
Conj. = Conjunção
Interj. = Interjeição
Num. = Numeral
Prep. = Preposição
Pron. = Pronome
S. = Substantivo
V. = Verbo
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1. SUBSTANTIVO é toda a palavra usada para nomear pessoas, coisas, animais, lugares e
sentimentos. O substantivo geralmente é o núcleo de uma frase nominal. Em torno dele
giram as outras classes como: artigo, adjetivo, numeral e pronome.
Exemplo:
“Ó Formas alvas, brancas, Formas claras
De luares, de neves, de neblinas!
Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas...”
Os substantivos classificam-se em:
a) Comum/ Próprio – Pediu socorro. / A Socorro pediu.
b) Concreto/ Abstrato – O sol brilha. / O amor queima.
c) Primitivo/ Derivado – O mar é azul./ A Marinha é um das forças armadas.
d) Simples/ Composto – Beba água. / Não beba aguardente.
e) Coletivo – Eu vi estrelas./ Eu vi uma constelação.
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2. ARTIGO é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo ou
indeterminá-lo. Os artigos classificam-se em:
• Definidos: o / a / os / as
• Indefinidos: um / uns / uma / umas
EXEMPLO: “Era um exemplar de formosura a menina sentada ao piano.”

3. ADJETIVO é a palavra que caracteriza o substantivo.
Exemplo: Aquela moça é muito bonita.
4. NUMERAL é uma palavra que exprime número, ordem numérica, múltiplo ou fração.
O numeral pode ser:
• Cardinal – Só havia uma sala vazia./ Haviam duzentas salas no prédio.
• Ordinal – Joel foi o primeiro a chegar. / É a milésima vez que repito isso.
• Multiplicativo - Fizeram o dobro do esforço./ Tiveram filhos quíntuplos.
• Fracionário – Meia dose de vinho me basta./ Um terço da população morreu na peste.
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5. VERBOS
Os verbos são palavras que indicam acontecimentos, situando-os no tempo. Nesse
contexto, eles variam em pessoa, em número, em tempo, em modo e em voz. Os verbos
compõem a classe de palavras que mais se flexiona.
ATENTE-SE À LEITURA DO TEXTO

Nesta madrugada, choveu torrencialmente na cidade de Coronel Augusto. Casas
inundadas, carros arrastados, árvores derrubadas... A população está aflita com a
situação. Alguns voluntários e profissionais do serviço público transportaram
moradores para a igreja, localizada no alto do município. Além disso, abrigaram
outros moradores em uma escola. Ainda não se sabe se há vítimas. É a segunda
vez, em uma década, que um forte temporal atinge Coronel Augusto.
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