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Advérbio: são as palavras utilizadas para a expressão das
circunstâncias em que ocorre uma ação, especificando o sentido do
verbo, de um adjetivo, ou de outro advérbio. Ex.: Correu muito, Ela
estava muito triste. Choveu muito forte.

Classificação das Palavras

Abaixo as classes estão separadas de acordo com a relação entre elas.
Relacionadas com o
Substantivo (Nome)

Relacionadas com o
Verbo (Ação, Estado)

Elementos de
ligação

Substantivo
Artigo
Adjetivo
Numeral
Pronome

Verbo
Advérbio

Preposição
Conjunção

Interjeição

Preposição: são palavras que estabelecem relações de sentido entre
dois elementos, ou termos de uma frase, ou expressão. Ex.: Chapéu de
palha. Vou com você. Ela foi até o mercado. Faça isso por mim.
Conjunção: são palavras utilizadas para o estabelecimento da relação
entre duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração.
Ex.: Estude para vencer na vida. O copo caiu e quebrou. Eram dez horas
quando ele chegou. Gosto de laranja e caju, Não jogo futebol nem vôlei.
Interjeição: são palavras que representam emoções ou sensações dos
falantes. Ex.:Ai!, Minha Nossa Senhora!, Vixe! Cruz Credo!

Substantivo: são palavras utilizadas para a nomeação ou designação de
seres, objetos e conceitos abstratos em geral. Ex.: Roberto, homem,
casa, carro, alegria, chuva, dedicação, Etc.
Artigo: são as palavras que se antepõem aos substantivos para lhes
conferir gênero e número. E também possuem a função de definir ou
indefinir o substantivo. Ex.: O carro, As casas, Um homem, Umas frutas
Adjetivo: são as palavras que atribuem características a seres, objetos
ou conceitos representados pelos substantivos. Ex.: Boas moças. Ar frio.
Luz fraca.
Numeral: são palavras que indicam uma quantidade ou posicionamento
de determinados seres Ex.: Duas casas, Quinto ano, Dose dupla.
Atenção: Os numerais possuem normalmente a função adjetiva,
mas podem ser substantivados. Ex.: Um é menor que dois.
Pronome: são palavras que possuem a função de representar ou
qualificar o substantivo. Vejamos os dois casos:
- para representar: nesse caso, são chamados de pronomes
substantivos. Ex.: Marcelo é inteligente, pois ele tirou nota máxima. Já eu
não fui bem. Esse livro é o mesmo que eu li antes.
- para qualificar: nesse caso são chamados de pronomes adjetivos. Ex:
Minha casa, Seu carro, Algumas maçãs

Verbo: Os verbos são as palavras variáveis que exprimem ações
praticadas, estados das coisas e seres, fenômenos da natureza. Ex.:
Correr, entristecer, parecer, chover, etc.

Atenção: Anote em seu caderno uma síntese do que foi visto na aula.

01. Classifique as palavras sublinhadas nas frases abaixo:
a) As pessoas estavam muito contentes na festa.
b) Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche.
c) A bicicleta de Paulo está com o pneu furado.
d) O garoto não entrou no teatro, porque esqueceu os bilhetes.
e) O cachorro quase me mordeu.
f) Meu Deus! As duas arvores do meu vizinho caíram.
g) Mataram o bandido que foi preso ontem.

02. Leia o texto abaixo e transcreva os elementos sublinhados,
identificando a que classe de palavras cada um pertence.
Recuso-me a ficar triste. Sejamos alegres. Quem não tiver medo de
ficar alegre e experimentar uma só vez sequer a alegria doida e
profunda terá o melhor de nossa verdade. Eu estou - apesar de tudo,
oh, apesar de tudo -, estou sendo alegre neste instante- já que passa se
eu não fixá-lo com palavras. Estou sendo alegre neste mesmo instante
porque me recuso a ser vencida: então eu amo. Como resposta.
Clarice Lispector

